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t het goed. de werkiooshe~q 
arrondissel!lemt Leuven is -met 

~©US gestêgën in 10 jaar tija. In 
en n 2000 s'te<m, .e- 
u z ·meerd ·,o. 
st ar we 

o ij1n, ma 
deloos 

bij n~ 
Beit Dij iepte •dch ill. d'e 
ecii.jf'ers van ·(rijksdi.enst voor 
arbeidsvoorzien,i,n, ) en sprak met 
Wa1ter Cue de oorza~en en 
ópiossing ~rieis, afe voor- 
al on.s ge . "Bil'G treft. 
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BEGROTING '8~ • • 
01FFE Ell DE 

Zoals el.k huishouélen dat 1,iehzeH -i;espek 
teert, m4akr het s·tadsbe,s t;uu-1· van l,eu'1'e11 
bfj hé,t begii,n van óiëdèr jaaci; een Hnanciêlre 
p'lann,ing op . .Be •be'groti,ni: voor 19111, p.e 
presenteerd iin een hoek van 207 bladzijden 
met roze kaft, "erd gadurende v i jif nvonden 
in de ge11Jeenteraad besproken en censlotne 
goedgekeu-cd. 
Wie hoopt dat de lengte van het debae een 
601! de me tte-r ±s voor de kwa lj; te î t ervan, 
komt eche11r l;>,edi,ogen uit. Om tre o·eginnen 
,..as buugemeès irei; Vans,i.n11 afwl!~ir, we1;e-n~ 
dekte. Sp,rqekeel.$ (PVV en eecs tte achepan) 
kcceeg •de taak, de vei;gade,rinr, te ieiden. 
Het moet gezegd worden dat onze schepen 
het daar moeîlijk mee hnd, zodat kons t anr 
"'"" verward door elkaar gepr,1at of zelfs 
gejoel re horen was; het was dikwijls niet 

mo!(elij,k, uie tte maken waatoV,et1 Dten nu in 
feiii,te d'ebat•tee,nde; ~n ecc g,ing y,~e~ t;ij,d 
vc,rloren aan .gevit over nice.t terzake doe,n 
de de1tarHs. 
De ovèrige gem~entcccaadsle(!en ml!akten het 
onze arme schepen ech t e r niet p.emaldtel ijk. 
Twee avonden was de meerderhe~d (PVV - CVP) 
niet 'i.n getai' ; het aantal a~wezi!\en om 
diverse redenrn liep op tot vijf, zoJat er 
al1een bij granie van de oppositie kon tloor 
ver,gade~d' worden, Woensdagavond vond SP 
en vu dat lllij,kbaav töch te gpnig, De SP 
w,ilth, e!l-n iimendement Mfom11ult;1, doof om\l·a-~ de 
mee,rélefilieid ,nie,ll nle,t v!iiLdoende 'leden aan 
wezi.g was, kon er gewoon ,iiet ge l:tlir, r,e- 
s temd worden, Daarop verliet de oppositie 
de zaal en de vergadering werd geschorst. 
Omstreeks 10.30 u dook oog een zoekgetaakt 

€VP'-li~ cp . "'~lde ve,;_qer 
• ver.g,!derén, l;,l:eek d3<t ond'e1ieuss·en P\r\T-Md 
Ho11Jiê (en niet bèpaaûd Sprockeels' vriendje) 
er de brui uan had gege:v,en, zoda,t "e11:,dei:- 
we rken moest 1,10,rden uitgesteld tot de vol 
gende avond. 
~eerderheid natuurlijk boos, gevoL~: a.il.le 
door socinlisten en vu-eccs ingediende amen 
dementen ve rden zonder oogknipperen weg 
gestemd. Ook a:1 hadden ze eigenli.jk w:êl 
-zin, ze\6s in de ogen van CVP of PVV, 
Kor~Qm : een ~rap;pi,g spoHctj,c scha-al< ~l!ls 
sen mee,t'de,rlfä"iid en mi:n:de,i;,l\ei.d, ,nusse.n 
•Sp,rocke.els en Ho·1lé ... maar of dat de meest 
volwassen, plichtsbewuste, het algeme~n be- 



EN ALS VQOMGEA,ECHJ." : EEN KOPPEL 
GEMEENTERAAD'SZITTINGEN 
Blijkbaar konden de nad e"dè fees- 
ten d'e ij ver van de le"U e- 
meenteraadsleden niet t .. 
Tiijdens de füaa,nd 1i1eoe~b . 

0 
UJ, 

tweemaal samen, nam.e.1 o · de 8 
e'n op de 22°, 9m, ÖN'err 
wee v,a,n .de 'stad_ te be, 
0,ver~gen.s veel had 1 h · 
li.3r. Pe dils~uss&e,s 
en weilin:l:tgz.eg,g·e'nd-. D 
Z2 ,d,é,c·e!llb!il;r ein,dii;,gd;e 
ongelo·of!dijlk vf>·oeg u • 

teeh Reg hwisv.esfing ? 
De regie voor g,rond- 'en ,fiuisv.es- 

·. t:Lngsbeleid , onder vo,ä'gtiij van 
schepen Cnops, stelde -haax b'e-gro 
ting voor 198~ voor. ~ït stede 
lijk organisme heeft tot .do e L, de 
woonproblemen 'Jaaxmee. sLeuven .zit, 
te bekampen do ör- midde; van een 
degelijk ov er-he i.d sbe Lef.d , Ln h:et 
verleden heeft de oppositie vaak 
scherpe kritiek- laten hore~ 0;p de 
Regie: de regie bestond wel maaa,. 
deed nauwelijks iets. Als e,r dan 
initiatieven genomen wera:en•, was 
een bepaa.Ld e beJ.e:ii<isJ,,iJ.n v 
zoeken en leek het al]emaa 
improvisatie zond.el' dittdi ' 
Schepen Cnops 1eg(1e rru: 
voor 1'981 op tSl,J!eL A-a, 
straat zou nieuwe w0on 
geschf!,pen ,wo,rd en. · 

•gez!l.nswoninge·n ti>an 
ten ZOU gaan, WBB ,n 
ln de, Ne,rvierse:tra•w 
vense 'bouwmaad.aeha,p • 
k1'iJ g,en een vi e11ti-al 
neren, Verd,er wees 
op de werken di~ al 
gaan zijn in de Mu•s. 
d"e Meysvijk (W!l.1.,ell.e 
nen die erbestaan in 
iie Pioengang en de MeellelsE)ve·st. 

~~mmentaren van da appositie 
~aven vrij positief. Weliswaar 
onthielden socialisten en VU ~feh 
bij de stemming, maár Ván It.~e:beek 
l:ht'ukt,e Cnops op het hart, dat di.t 
geen efkaur.ing betekende. Van 
R<tl 11.1 art, (SP) Zl!i ria r. na 4 jaar 
1.1~n•Jringen op e on akt.i vering van 
1e ~ron~rAgiA er hlijkhaar voor •~i 
<tinde11jk een k~ntPTing t.r- vel'Wanh 
:t,,m w1,1s, Al is die niet dAndeveno: 
h,M, buisveatinl{sbeleid blijft. •op 
,J,;i ar:ht.1:1r-,;p'c,nrl en word't tot DIJ ~009 
oiven1 ijk stetJt3s OvP.rgadra 11;en ei>.171 
11:1 anni~lo houwmaatanhappijBn. De 

stad beeft ook te weinig i1nrloeó 
op.de markt van onroerend goêrl 
zodat vela mooie kènsen voor a•n 
degelijk huisveatingsbPlaid VPria 
ren gaan. 

De fil0og,te in 
Bij cie rlisl<'ussi@ o v e r- d.~zelfq:a, l;i,i:i 
gv0t.in,g 1.91'11 voor d,tl' regii? van 
grond-·éA h1Jisvostin·t;sholeid, k--w4m 
o,>lç a&A het, licht dat. ~r n0g i3en 
d t s leu s s I.c gaande was over het ~~i'!; 
of er aan do F'crnt.einst.raat. nu een 
gezinsw0ning1rn ofw-eil. a:ppat·t~~errt~n 
n.eP-rgeze't. z o ud an WOl'den. D;i.T, ver 
baasde de oppo:iit,ie nogal. omdat ze 
meende dat, hi,t cqll·ege al had be 
slist voor eensgezinswoniflgen. 
Bur~emeester Vansina legde uit dat 
bij het. ontwerpen van die woninget 
echt.er problemen gerezan waren. 
Men had 50 woningen voor7,ien maar 
dan b}eek de ruimte per woning 
{!10 m ) veel t.e klein te "101·den. 
Wannee·r mon voldoende ruime, mo 
derne huizen uittekende konden AT 
maar 27 woningen gebouwd worden. 
Da.t. heeft tot - gevolg dat, de p1>ijs 
van de bouwgrond per woning flink 
de h<H>gte :l:n gaat., mj s s chf en zo ei,g 
dat het onmogelijk wordt er 'so- 
c i a Le ! , dwz betaalbare woningen te 
bouwen. Vandaar dat ar misaehiea 
tct.1ch nog overgeschakeld zou ni.net.e'!l 
w,ord !ilî'l op a ppe rt.em en t,en. 
Yà.n tilellaewt z,eli. dat zull<;e ~J>el!i1,_eè' 
men s'!te,eds z1:1lle11 riJze,p als l:l't' 
&ijYoe.r;beeld i'n dè b±,nnens·tad z:áJ. 
gê:boi,wd werden. Een gèl:i.,jkf.\'a.rd;i:g 
pp,o,bleem is d!ii h1:111r,prijs vám o;p 
gfl!knapte ~,ooingen. Ve,:-mi t s __ er veel 
g·el<il d n die huizen WOl"dt góH1ves 
t.eerd, lijkt, het log!lsch dat d'e 
buurpri.,is' v1tr~ongt , maar is ~r 
dan nog sprake ve n soc'iále• nuf s 
vestioP, ? Van Mellaert b&plei U,& 
dan ook da~ de stad bepaald~ maat 
regelen zou moeten nemep, bvb een 
gelèeli,jke tussenkoms.t voor de Fon 
teinstraat en de prifs van de bouw~ 
grond ~e.drukkP.n; of er een erf 
par,ht systeem ànvoeFen(de grond 
b'li,jft. eigendom van de sted, maar 
de bouwmaatschappij mag erop bouwen 
en Verkopen.) 
Vansina antwoordde erop, dat er in 
d'e-r!!:laad gedacht wordt aan de maat 
re,éelen in die zin, bvb aan sanerir, 
espremi as voor 1:iouwmaa ~schappiJ en 
~odaL het opk11appan van oudere, be- 

staande wonïngendfinancieel 
ke.ll.ájker zou wór en. • 

Bekeert Bekaaid 
de gemeenteraad e~g 

Blijkbaar was h t onroerend goed, 
in ae sfeer vanl !~de groot diskus 
want 00k het vo g te maken. Tussen 
siapunt had erme;erto weg in Hever 
de Croen~weg e~irma a!kaert ,grond 
lee, bezit de an eleden een bouw- 
~aarvèor reeds 1ri!t:ebouwen werdaf~ 
vergunning voor t il nu eehter o: 
geleverd. Bekaeren~ ezinswoningen 
ver-schakelen op e d kg ~eg dan o ok 
el'l da gemeeflt,er:a te ~euren waarin 
e-en dos~i ?~ go; . ian vó e r- het aan 
bet ro0il1Jnon P 1einefl we~d 
1 eg,gen van wegen en P · 
·v.00.rgesteld, d diit illo!Lgen,s hèf, 
Van Me,llaet7t, ven ,Jceli lke gat1.g 
tew-e.stplaA een beden . ,J l:1: t 
va z,a,keo.. '0m t,.fl b>eg:i,r:in en .. g,. , 
.. , ÇI . d in A,en' W'001'J,UiLtllbJI'<'lidllillr,©S•ge- 
... fl g'r0'1'.l d . mag aan- 
··b_· ien, een r.eserv,e -~e pa1;1d ,,·1:,~ 
. • R lJ de b0uwgr0n en .1 . 
~e§p~ozrnr,a Indien dat \'JOOntJá.t,bi;-ei 
~~Pl/ "b.) ed t·och werdt be bouwd., dan "ingsg., ;i - - 

1 
· niet 

liefst. vo(3r sociale won ngen en 
'V'OO'r een i,,,ri vefi r-ma zoals ~e·kaert. 
Natuurlijk kan de firma enig :e~ht 
lat~n gelden : de beuwvergun~iog 
was reeds afgeleverd voor ~et. g~: 
~estp1an bestond en bovendi.en_21Jn 
de werken al begonnen (funderingen) 
iaaar dan stil gelegd. Toch vond_ 
Van Mellaer~, als de bouwvergunning 
"Oor appa r-t ee en t.en nu kan worden. 
0~~ezot.in een verkapte varkaveling 
sv;rgunning voor woningen. waa :0m 
kan iîan het recht. op bouwen nJ.~t o 
-...er~edragen worden aan e~n ~oc~ale 
bouw;;;aatschappi.i? En ,;.ül s 1~.diei:i 
het. dan toch Bekanrt. moet ZiJn d1~ 
bn ,·~t,. ,..:;iaro□ is b,-t, voorges·telde 
rooi_lijnenplan zo ond~ideli,ik ? . 
S.taat.ssakrr,ta1·is Akkç,rmaJ:Js van l'Uim 
t..elij'lfr ordening pleitte ervc;,or ~at 
cle ,ge.meen.f,e in z1~lke gevei1len du1- 
·del.!. j ke a.kko,ovcian moet ,9 fsl,ui ten 
m.èj; äe ))rivee : b(:)palen "(81•~ .. *,Y.P'C 
w0ninaen er aal komên, redelijke 
pt'ijz;n eis,en, ... 1-lief,s -vam clit. 
alles is f.e vil'id~n in het, dos1;1:iew, 
k<"'rt.o.,, het, sil",$dsbest1~ur v1H1 Leuven 
laat: Bel\:a-.rt zijn gang gaan en g,a 
hrr1ik~ niet, een" d,e beschikbare mid" 
delen om mee te bepe~en wa~ er gaat 
iteb.eu-ren t.ussen Groeneweg ei, Hert.og 
~eg. Van Mellaert's konklusie was 
dan 00k een bekende priveeverkave 
iaar heeft al veel gespekule&rd, 
maar nu een verkeerde stap gezet. 
DA ma~kt van appartementen is immers 
i neengest.01•t an met. de vPrkr-egP.n 
~0uwvergunning val nog weinig geld 
te verdienen. Een ve1·keerde spe 
ku.hrtie dus .. !·laar moet de stad dat 
sp.ellet.1 e den meespelen ? en kado 
t.j e-s uitdelen '? Snhepen Cnops ant 
woordde kort en duidelijk :•dat hAt 
nollege niet staat aan de kant va~ 
w'ie ~ins'ten maakt,; het. gaat liier 
niP.t nm Aan t.egemoetkoming aan, een 
p.ri-v;ee-e.ig.en.aar. maar •om element.ai. 
re eéPli.jkhe'id. '' 

aanloJç- 

•..• 1v.e!.'d oo,k l'li,g ële ~0,g,nG1t,;i:n··~ 19,$1J. 
v,eor laelt, siec:leJ iJ~ sliaoht1hu·ie ,g.o~·d 
geike1;it-9. Sr:•he,};le!:I Aneiau,,~ kqn aan 
t.0ne'n dat i!ie omze-t. gr,ote,r ij'eworden 
is i,n het. a:f'g6llopan ,ill,ar en vooirzil'.et 
dan ook voot ll.981 efîn daling van 
het verlies ( van 5 m!il_i0en in 19?9, 
tdt, màljoen•&n 1981). 
Van Er:1;1pen (SP) en sr:woc,keels (sc'ne 
ep~n van o,penba re werken) T'aakt,en 
andeTmaal in debat, •Over hP.t wa.ter 
ztriva-ringsstátten 't.A Wilsele en het 
algemeen T'iolerin)splan voor ~root 
lR11ven. Volgens Van Espen beston 
den er al dergelijke plannen van 
voor de fusie en nu wo1·dt daar niet. 
meer naar omgekP.ken. 
Ten~l0t,te werdAn or ook !,oelagen 
V'P:rleand aan de middenstandsvere 
n:i:g1ngeo die Leuvan ri,ik is, gaande 
van 5ÓOO tot. 50 000 frank ngl de 
aktjviteiten. ' 
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lang d4;el\imdehand er te 
b.e-~wi:j\fe;J.ien. Et:i e be- 
raad h~t enige - p an 
waar de burgers d e koze- 
nen totK nog îêcs heb- 
ben ov= d_e. he,i•lre ge- 
me elden, . uve- 
na ,i;e'nde ,het 
er µj,c, e dat 
t ,seff .•• 

Het lang mogen dur.en,, ,maa-1, ,eina·eQ i,j,k 
sch • e,t O:o't ons geq,e.en ttel)e-s,tpur dcoe 
,t n dat de gouden jat:en ''6Q vco rb i ] 
z · t kon tenmi,nste af,ge leid worden 
u· leiding die schepen van fiQanciën 
Van epu te gaf bij de opening van het be 
gro in s·d " . 
J,: ·, ald\1s 
u o- 
m • è n , bfj- 
v van 
b stadsper- 
s r 198.J 
e jaren, 

~'Il' 
. ljOJlln 
rd,t 

bi t ige 
ja , t Leuven oc nog niet failliet 
gaat, 
V pJ.ei aktte om de ov,er- 
h el) ·l<en, ''Ik pllei.!l. nlLe·t 
,; emen nzielii-ge; miezer.1ge 
b maat maar voor een faire 
bespa,ncnjsspolitiek. Dit is heli thema voor 
d · i aren ." Vandeput te benadrukte, 

niet ~e bedoel~ng is, nieuwe 
e hel1f'e·n, toch niet wb6r 1982 
ente,raadsv,,!!•t'k . Well. 

moet gedacht worden aan he ~ van 
bepaaHle 'I'et:'DibutÎ!e:S (zo z . js veer 
het buren van een lokaal voor soc,o-kultureie 
akcivîEeicen, nu 50 fr, verhoogd kunnen 
woi:den: alsook he ige ld epen- 
ba,tse m~,rk-tcen, n\l l fr. hde l\,e- 
•tèir .~ ïh- zat moe paa op 
pe,rso,nee'l, l uxc=u' ,, e. : . . , 
Voor de buitengew rot:i,ng (d~e eenma- 
li$le, -meesttal grote pr,ojekten oniva1: zoa l s 
aankog,en van gebouwen, aanleg van wegan, 
r,esc:át:illa't~es) mot't ~en p181lll•inl,Z 01/!lC.StP.td 
v,ol!'den o.p bAs:Ls \t~n, cp1::iior~tcfcre.~~ en moc1t 
afge:,;6:en wotélen van P.-res,ur,c•p't,o.J ekten. 
ne oepositie vroeg ~ich aF, of het wel zo 
erg gèsceld was n1et a.,, Leuvense portemonnee. 
Inderdaad, zei Vaî\ l'lellaert (S·P}, de beg:o 
ti ng 1181 laac en te ~etekor~ van 220 ~11- 
j oen- z;î;en. ·,s i,1 Jie.:i,ttë/i vo):~~m'L s- 
tai ä î;ng ! i\1 r ~nni; pijak't h-et 
i;tadsbestuur c • it,aic<? 11.àruinin1~. op. 
En al •rijf jaar lang .iorac deze plannu1g 
sleehcs ~cdeel te lijk. uitgev~erd: _-zodat men 
op net eind van hei: Jt111r fo1 oeliJk mee een 
ovesléschot, en nie·t mv.tt een tekoru aan gelei 
7-ir. na,t mai; (,quve.n .dan behouden v~or- lle 
xrode ,c,ij fel?S, ander-z.ijd~. z,1,t het a,e~ vraag 
tekens acb ce r de draagt.11Jdte van,.:00-è;ts als 
een be.gratin~- Van l!ellaert be s Ioo t. dan 

k . "ne:,;e beP;roting ia opgesteld om "-" 
O(.t • ~ • 111 niet v~lled1g uYt te voeren, 
;Zijn rett tjg,•noot TQ1>:bnck, very,e:e-t. het sd1c, 
(>énco':Llliege, ,lnt de :èl\'On;O)lll~•chá ~•~h ve,~li 
te veel word,t onder~an, m~ss.ch,1:en afgez~en 
van wat op.lapwerk. ·Het ontbree~t eohter. ann 
vo l unëari sme , nan een akticf. wLlskr~l~tq; 
gebruiR van beleidsmiddelen om dl!' k,ns1.s 
te lieHri j,den. 
vanuit de Vo11kun;ii! !<wamen ,a,011llio.f.1p gei\uJ,élen • 
Van h!iterbc:ck stelde vast, dat eJJ voor de 
ekonomie weinig moeitre gedaan wori'dt. De 

:Vaa t doo ij~ aan haa,1' lot 
ove, S.c.ad · u e-en <1.~J;e-Ji 1be - 
leid scl. t n voeren om daar 
iet erand n bedrijf met 
1000 peti~neelsleden, wat de stad in feite 
is, zou ~en grotere faktor moeten zijn_in 
de Le onom'ie dan nu het gevat -is, 
Vande ) ,w,ees erop, dat een te.werk- 
s cell dek voll!edi,g ontbl?ee1<.t in 
Leuven. Rij vroeg z'i.eh bijvoorbeeld a,f, wat 
het industrieterrein in Haasrode opbrengt, 
en of het stadsbestuur via die weg niets 
kon ondernemen voor de tewerkstelling. 

ONDANK,S DAT •■a 

... heeft 'het s t adsbestuur na cuur l.i jk wel 
een boel -pl.annen voër- 1981 • Hieronder ma 
ken we er eon bondig overzichtje van. 

Sta~s:diensten 
TogeJl 31 augustus zoude.n _de s tlldsdien:<·ten 
l(erhuisd zijn, gecentJ:;alLseord rond het 
stadhuis, o.a. in Eikstraat en Muntsc.raac 
(nu Kred.ÎetbaQk). Voór dit alles worden 
geen speciale uitgaven voorzien,_slechts 
kleine vell'and,e11i.ngen aap ver,,armtng e,n ver 
]{chrdi,ng e .él .. zouëlen' ·gt,?beuren, en die me,t 
e i:gen pe,rsoneel. 
Wat de poîitie betre~t: in 19~1 zullen 
vijftien agenten m€€r worden aan~eworven. 
50 nieuwe dienstwapens 1noeten aang~kocht 
worden. 11.Niec om, mee. te. schieten1 maar om 
de oude 'FN~wapen~ te 'te,rvangen, • á.Ldus Van 
deputte. 
(n He,terlee zal een voórui,tgeschoven brand 
weerpost w~rden ingericht bij wijze van 
proef. Ook hiervoor zullen een 6-ta~ nieuwe 
personeelsleden worde.n .aangeworven. Als 
blijkt dat deze tweede brandwee~pos.t een goe 
de z ank, i,s, ,,uHen meetr 'Verbouw1ng_en wor.den 
u-i tgevoerä en z u-l Lë n 'St?aats'toe•la,gen wo,rde11 
aengevr aagd., • . 
Schepen An~iaux (PVV) l~chtte de werking 
van de reinigingsdienst toe. De glasopha 
ling met de containers heeft op twee .maaudcn 
c1j,d lQO :Pon glas opgebracht, en :al verder 
ui tgeb11.;e-,vd wo·tsde1l. 0ok de selekc.eve ,opha 
lin.g van iapier btiJ fc_ :è'ei1 succes : !lQO 000 
'J'on werd v,erzomeld sinds 1 april 1980. "Het 
is w~rkelijk bewundeFenswanrdig, hoe de be 
volking dit doet," zei Anciaux. Men zal dus 
verdergà'1,fl op de inges~agen weg. 

Ope,m~;are we.ik.en 
S.chepen S"proekeels (PWj vergas,t:t;e.: ons dit 
j11ar op een overzicht van de scana van zaken 
in verban..d met de belangrijkste ëlossiers van 
openbal'l!l°We':rken. In ve,:gelijki.ng 1net het 
bqodscl\'ap,'J)enlijs cj,c aa,t v.orig j,aal' voo,~ be. 
l;e:i.d~,toel'tcht~11g m!)eS~ dçfo'1tga:al), wa-s, fö~ ?ert 
hele vo'O)i.,Uitg:11:ig, ma"& he;,t kop de q~pos1ctl.e 
toch nie't ver.leiden. Van Mell,ncrt ~SP~ 
noemde de buitengewone begi:oting een steen 
des aaostoots. "Reeds vanaf 1977 ""rdt er 
op openbare werken bespaax,-d, Dat was wel 
ni<rH d'e bed'ol'>1i'Tlf~• he't'. is eerder ee.n kwe~,ti" 
v>1n 0runaeh(t om cm't ""oradYe11 we',rd", u_i:n tie, voe 
ren." Tnde-rdand : de lra't1de c Lj fors bewijzen 
dat e,lk jaar telkens m1nder dan de helft van 
de p,lnnnen wordt uitgevoerd. Vele ~elof~en 
van schepen Sprockeels wordeh dus nlr.t 111,t 
fl<'voei;d. E:q;._.v n<>!', : van een x,-ee~~ 1•oor 19111 
V$10rû,cne wcl'l<·ên kn'1'1.. gu Q'l Me.tt vn.J vo,(\i. ze 
k.:irhe:td w,o,pdên ,J\Cr.eg'd.; du zè:l,n 1'9'lN i'iooit 
v:111 s taifrt ,ml len r,nan wegens nnvol'lç:digc dni< 
dc-i,s, negs,tievc advie:,;en... Sprocke~ls ver 
schuilde z.ich nchter 11.e llor.,ere Overheid 
d" m1niste,1'ieH ho .de, met opwt belnni;rijkt> 
dlls~}e,:;s ,a,:hteu, om gee.n toel'aAen aan de (i<'ll\<H,n 
ton le moc't,e,n het11!.P.n, én "I' dez.e manie-~ 11-p' 
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anneer deze regels u onder ogen ko 
en beste lezer,zullen pnz-e ni-eu,1,>- 

1 '. a,:rsw:e,ns en al "iJ~,en 11 a pa,s e'l). z1: J n. 
ch R.unó'en wij he~ ., iet 1 atem. .u e:en 
cd 1981 toe te ~(ensen. Wij menen •t: we- dat met evenveel (of even "ei 
ig) recht kunnen doen als een aan- 
al echte of vermeende Leuver.se pro 
inenten,die zich via het reclam1ebla,d 
•9~ Aa'nikondiger" t,0t onze be·v,ol.'k,in-g 
lt!bben gewend. Er i,s nog een a,nder 
eTschil tussan onze wensen en die 
an de "prominenten",nl. dat WIJ de 
il niet hoeven ce: vergu·lden. llant 
aarover zijn onze. politiekers het 
o·eiiena eens: l 981 wo11at ook e·e"r\' cri, 
i s,j aa,.,. (~.at ons ff.a"a'l: enb 011 en ho,ga,1 
tool.'t ,,is· de e,e:1.-ate_e,nhe.id 'i'Ba'!!mee •d·e. 
oiJ.itieik.e. vei:an,tswo;ordel.iiken deze cS'L 
uacie- schijnen t:e aanvaarde,n. Ner- 
ens vinden i;.ri · · n vro.me nieuw- 
aarswe~&en en· ree emen 
01 hieidm wera te n. 
ur·ge,uee·s'•ter V hoop d~t 
it de crisis e we tast 
e welzijnsmaatschappij z ien. 
ij ookl,maar we willen hem __ vi:a- 
en hoe frij dar in de. pra '-. iet 
ebeuiren? We gaan on~e st ie- 
ers i)',Fec ve-i;de.t' o,'R· h,u,n w 09,,k 
1 zi}n h.et dan niiuwjaar 
emen,angers verwijt men hieri 
eer dat wij als beste stuurlQi al- 
• jd aa-n wal staan. En omdat dat met 

uw· e gewoonte is,~ullen wij 
-,u et q;n.ze v.porne-me•n:s v,0011 

,n.g. V·ooir onze k1a,n'.ten van 
e uur ,:e'g-gen we dan we mp 
i en weg zullen voortgaan 
het vaste voornemen de scadskrant 
te verbei:eiien e.n we willen daar- 
onze voozn doel~telling 

. in fterinn Je ~at 
. n s z-u l l e,n co r,e n 
er Leuvens 1 ) ge- 
ren en dat e a ove,: on~ezouten 
e mening zu1îen· blijven ze.g;gen. 

at ons dat. niet pikwijls 
d,t alig•enome,n, maa.?L" WIJ h·oe 
'l'l'll•a•r die ogen te 'k,!i.ä ken. 

ds ons opz,et ,gewe.e-srt: met 
te middelen her stadsbe- 
t vaak duistere spel der 
itie~ers door te lichten. 
op die m~nier iets te kun 
gen to•t. li,et b•e'\'l•Us ke•n 
11s n•ee.:.s;tad,~ ge,noo· . · , ,on 
opzet belangr~jk ~indt,dan 

s doeltreffend neî,pe,ri o.a. 
Dijle.paard meer beKendheid 

geven en ons ~nformatie,o~inies 
l~rinie•k door te. spelen. W·,ij !lopen 

n d,a~ is g,c e,n :y,r-ome w o-n a ~ 0ip u 
mogen 11ekenen. 
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en uicgaven te besparen. Daar is ze 
n gedee l ee van juist, maar waa,rom onze 
schepen zijn planning aan deze gekende 

stand nog nic t aangepas e heeft, 5:,s een 
aadsel, 
at staac ons in 1981 dan te wachten? 

De belangl'•ijksre t:esnauratieverlcen zouden 
o.a. rijn: het Auguscinessenklooste.r (55 
miljoen), de histol'iscQe pompe~ ~3,7 mi~joen~ 
de Orangerie va,n de ~i;uidouin en de baRke,;ij 
en brouwedj van de abd~j van Vl!ietlieel;. 
W,aG eniswe-,;kert ben,eftt ver- 
be1'el' aan Scl\apen's è-c;aa c f 
(,63 n~ 'llrro:].iebeçg ~59 
dnt-.!i,k . jt(lîaa,t .~38 m • • 
Wi>l.se'. e-enwe.g ~S'S m• - 
ga(! 1 •{to~ 1,7 mn:jQ 

Hui.s"'e_sting en s:fe:de'ö~1:1,w 
Scfüepen enops 'kon kor,t z,i:jn, omd'!,t liet grod'~_ 
ste deel van hec beiJ.e,id iinzake •huis·ies:ti::ng 
en s eedebouw onde r de hoede van de t:,!tg.ie, 
voör Grond- en Huis.vestingsrre~eid gebeuft, 
Gezien de beg11odng van deze st•èdelijke 
l!eg~e neds in decembe-r wer,d goèdgeke~ä, 
viel e.11 al niet veel meer over ce zeggen. 
Cnops kon zich be.perken coc wij~en op het 
feit dat het Strukcuurplan dan toch nog 
aile zal geraken. Er volgen in de loop van 
198J nog enkele S•lottentoons tel•lingén, en 
d.an mogen de stud,iebureaus Volle.n··en 
Christopf er een punt acnter zetten. Bij 
de o.ppositie en voorai1' de Volksunie blij- 
-ven er twij1fe.ls 'bestaan over he.c Struk 
tu11rplan : mooi plan, maa-1; za,l het ind,ett"""' 
da_ad ggliruikt worden a Is leid,raad voor het 
liEMeiil ?? 
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' 
ee,hs, 11 : er, .za-1 
ra•ad ·-wo 
lid'dens, 
t.-e be 

. . oooi- he 
zaa een ondergr_ond,se p 
zep Led.n wo,i;den aa1')&"e•l:eg 
voor he;,in:ciobcting van 
'ko,rcelings' verwacht. 
verheugen in gen antiek 
sestraat en een Vog_elmark: 
Sp11ock.eels ma.a~t ~ich sterk 
tiatieve.n officieek geopend . n 
worden op 1~ maattt Cér gelegen ei van de 
camavalprinsenscoet. Verder wist onze 
schepen nog te ve:ctellen dat et 'aandaéht 
besreed zal wot'den' aan de revalorisatie. 
v~n de Vaavtzone, en dat er onderl\andelinge!) 
g~rule rijn om twee amerikaanse bedrijven 
naar het industl'ieteirirein van Haasrode te 
Io.kken. 
Van Zeebrouck (SP) vond dat allemaal ~och 
niet zo bewonde,iienswaat;dlig : ''Hetgeen u nii 
voorgelez-en he,b·t is BOl van wa,t u vorig 
jaa1. zei. De overige 207- zijn zal<en d'i e niet 
venre.z-enlijkt we.irden en nu afgevoerd -zijn 

. va·rt he,t p,rögiramm11. '1 
Totibagk { Sl?-;) s'trelde vool7, t 

· in te dienen om d'e hel7w1la 
Vaai:-~one en de evolut,l,e van i.te t.-e tet- 
lil)g i,n het l.euvense C'e o,rde,r,zoel<en,. 

Welzijn 
Schepen De Reycke mocht crok nog een woord'.ie 
plllJltsen. Het is de bedoeling van de s1t.iét, 
zoveel lllOge.lijk de bestaande pri~ë-ini,t:tä 
tieven inrske welzijn te bevorderen en ,te 
eaör~ineren, Daarom zal in 1?81 de s~e· 
aan gezins- en bejaardenhulp opgetrokY 
worden van 35 fr/u tot 50 fr/u. Om~ 
0WRL (Overlap, Vehijnswerk Regio J., en) 
bijna terzie.le gegaan i~ door geldr.ebrek, 
en schepen De Reycke dit een waardevol ini 
tiatief vindt, wordt OWRL van financiële 
steun voorzien, en op lange uennijn zou ge 
.-.o.cht worden naar het orrichten vn-n ee n 

stedeHjke .Welzij,nsroad. r,:.i, i~ Ook g-edaoht 
aan een raad vool:' min;dervali·de,n, doch na 
overleg met verschUlende gehandika1>tenvere 
ni.giqge.n, bleek men meer te vJnden vco r een 
be,tere integra,dè van de mi nde rva l i.den in 
de bestaanöe i,n-itiat,ieven. Wel zal r·egelma 
tig koni:akt onde rhe- 

1. 11. 11 beeft dit jaar haast I miljoe,n 
rondge.haald in Leuven, bestemd voor een 
l!lfl!be.tisatieprojek t in Nicaragua. Ve-rde-r 
zal stad Leuven in het kader van ontuikke 
lîngssamenwerlcing 3,5 miljoen schenken aan 
een projekt ~n CaFacas, Venezuela,waar een 
Leuvenaar reeds jarenJ,ong l'erkzaam is. 

TOT SLOT 
!He d·e begi;.otini; nauwkeurip, bek.ijkt, za I moe 
·ten Maststeflen dat er andermaal van een 
•he.lfd'.er befe~d met 1111str,estelde prioritei- 
ten w~-il).i.g sp rak a f.s, op enkele uüzonderingen 
na. He't \>,l:j~ avonden d11ren,le d~bnt hi?eft 
w,e.inig pos•~ti.ers hijgel>r:icht : iowel 0'.f> 
positice aû s meerderheid herhoalrd,;,n W.3t r.e 
vorige jaren ook al hadden gezegd. Vtior 
geen van de vier politieke parrijen is dat 
0111 trots or te zijn, wont 11et bewijst dar 
het politiek schaakbord sinds de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen is s t i 1 blijven 
staan. 
~ kleine schermutselingen die binnenska 
mers zijn gebeurd, de debatten d,ie werden ge 
voerd, waren niet van die aard ,:lat zij het 
oetang van de Leuvenalll' in de eers~e plaats 
voor ogen hadden. Het portij-imagc of per 
soonlijke. kunnen van de gemeenteraadsle- 
den leek vaak m~er van cel. 

De begroting 1981 werd traditiegecrom, goeê 
gekeurd, meerderhe,id stemde vóór en minder 
heid tegen. 
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Ben j,e rnhh,anae>lld o.f bed,toc!lgd1 .door man of 
v.1:i,,eitld ?1 
Il an kan j,c tfe-rach.t /. n l\e t Uû-iR vooe tH,sh'8Jl; 
de1lrde 'l,11ouwen. hett ad'~lis is gehe:fim,. .J:e 
b!!rn,~ er veilig, 
Je bent nic,t in fout a1.s j.e thu,is we:ggaa,t 
l>m aan mi shandeUng en pes cerij1en te ont 
sna,ppen. Als je w-i1l, kon je de kinde,nen 
meebrengen. Je kan ons 001< ,sewoon ppbe,l 
'len voor inforniotie of een gesp,rek,ie. Ons 
telefoonnutnn\er is: 

016 / 239076 
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S . ·,UIFVO 
Nadat het Dijlepaarà in het v-0rige 
nummer kç'flnis miek met het (Vl'o.ecger) 
~eer populair:e -struifwer;pen heeft 
hij het à-èze keer g.emunt ep de .Y:eel 
minder bekerrde su·uifvegel. Iµ he-t 
gehele v'Laamèe land zijn 'er maae 
een tiental s'Q?Ui.f~ogelmaatscha~pij 
en en daa:Fvan zijn er drie in àe om 
geving van Leuven terug te vinden: 
2 in Leuven zelf en 1 in Korbeek-Lo. 

Er was eens 
De oudste. Leuve,T,Jse· .maatsoJ,i,apJ))ij ;t:s 
'Les Bons YivàRts de Saint-Jaeg_:u.,es'. 
Zij we:t'd e>p 3, p,,ovember 1875 ~.es t.;i,ett 
in het lekaal "de boomkes" doo;r de 
uitbater~de heer A.Netens.De stioh, 
ting gebeurde vocral onder impuls 
van een greepje beeldhouwers die in 
de Fonteinstraat weenden en van "de 
boomkes•hun gtamkafee hadden_9emaakt. 
De (Struif)-vogel werd door een dezer 
beeldbov.wers gemaakt en he·t is nog 
altijd di~ze1ffde vogel die vandaag 
geb:t:u:l.kt werdt bij de grote. st:ind.i. 
De a-truifvogel @leek beveftd·ien een 
trekvogel te zijn:ae maatschappij 
verht1isde eerst van "d e boomke s " 
naar "Bij Versain" op de Kapuciinen 
voer,vervolgens naar "Van de Cauter" 
op het St-Jacobsplein ~an naar 
de 'Kuithoek' aan tit-Raf en ten 
slotte Ja.ndde men veilig en wel 
in I t St Pietersho:f' :!.r1 de Brusselse 
s 1.raat. 
De ~weed e maatsèihaprpi j in Lett'Ven is 
de 'Pbenix' in he·t kafee 11!franspor•err 
o~ de Tervuurse stwg in Heverlee. 
Deze ma~tschappij werd in 1932 op 
nieuw gesticht nadat ze vroeger 
reeds had bestaan op de groentemarkt. 

Die eers~e stichtingsdatum is ons 
echter niet beleend. Van de leden van 
1932 is alleen de sekre.taris,àe heer 
Gellens er neg bij. 
Da1; déZ'e nraatscha;ppijen g0'ed ge.orga 
nü;eèrc]. waren 'bewijst h·et intern 
regelement va11 de •Bons V:i.vants'. 
Er staan in dat reglement tr~uwens 
enkele lezenswaardige artikels.Hen 
oordele zelf: 

üi t het reglement goedgekel;,rà or 
19/1/;,B 

Art. 3. De ge ua'l a t.ar-k t e werd va s t e 
steld op 25 leden. 

Art.4. De leden moeten.ene bijdraçe 
l,e tale·n II an 20 .li'r per tnä~Ln,fi . 

Art.7. He-t lid ûa r d:i:·ie é\cfütereen 
volgende vergaderingen nie L 
bi jwo.cn t wo:i::d t ? an zien als 
on;;slaggever. 

Art.8. Vo.or afwezigheid zol'!der retlen 
word;; een boe.;e toegepast van 
5 Fr.De leàen die tè laat 
komen betalen 1 Fr .. bcrete. 

Art. 9. ;De 1Led'en die ger~ent maken 
nad,at ie V•óO!ll'Zi tte:i;: (ft,~ stil 
.iwijrgendheid zal 'oe;vo':l,ê:ri helj 
berr, diegenen die v:ioe:icen, 
vuile praat ver·te;J.len o·f dé 
v-ergadering verlaten. zonder 
toelating van de vo-0rzitter 
moeten een boete van 1 Fr 
be taä en , 

Art.10.Ieder lid die het woord wil 
nemen moet de toela~ing vra 
gen aan de voorzitter. 

AI·t.12.lllij het overlijden van: éen 
d-eF ]leûen is m,en: vierplieb:t 
de begrafenis bij te wonen. 
De afwezigen zond·eT ernstige 
:vea,en moeten een boete beta 
len: van 20 Fr. 

Beter een vogel in de hand 
Het struifvogelspel bestaat eT nu 
in een hourten v1:>gel,die aan e.en ka 
bel hai.gt,te zw.iiel1en naar een sC'hij:t', 
een à•oel .'.En zijn bek hee'ift til'ie vegel 
een stalen pin en die wordt,d•oor het 
zwieren,gepléJ:nt in de schijf.Met de 
vogel wordt dus gemikt naar het doel, 
dat ook wel blazeen we~dt genoemd. 
Op het blazoen staan verschillende 
ringen die elk een bepaálde punten 
waa:t1de ve;i:-tegenweordigen:het is 
'Rooa•,~0,15,10,5 of 1;'01ie' is 
naast de schijf. 
1ihl' worq'-li ook .in hE!'t st:r1,1i.f1!'egeJ.s;pel, 
net aä,s iei.j het sitru!l.:t'we:r~eRil'een 
end•eraèA:J.e:Î!\f gemaakt tussen g:to-et en 
klein struifspel .Heb vens chä.L Hgt''m 
voeral in de afstand van w:aarop de 
vogel gezwierd woI·d it en het gewicht 
van d,e vogel (l'oe stru!i.se11 de vogel 
hoe groter het spel): 

- gl!'ote vogel:ongeveer '7 kg met 
een schietaistand 
tussen 9 en 11 111. 

- klei:i:ie vo,geJ,: ongeveer 4 kg met 
een sch;i.-eta!f.s ·taM 
van m±,nae.r dan 7 m , 

IedePe speler 'beschikt over 7 :pinnen 
d ä e hij Ln de bek van de vegel moet 
plaatsen.De ee1·ste pin is een pre 
beerpin om de positie te bepalen en 
telt dus niet mee.Bij struifvoge1 

ia d-e stand van de voeten van groot 
belang:eenmaal de juiste positie 
gevond·en zal men gemakkelijk her 
haa Ld'e malen op de j.:uiste plaats 
seh\i;:et.e·n.1faast de pLaats 'l'an de vsoe 
ten. is ·001< he't vasthouden van de 
lederen riem aan de staart van de 
vogel V'a.Ii. belang.Om de vQgel mooi 
te laten ~liegen moet men hem op 
t1:e;d;:en tot hij zoveel mogelijk in 
een rech~e hoek hangt t.a.v. de ka 
bel waaraan hij is vas tgemaakt . 
De probeerpin d1eni daarom om uit 
te maken o.f de speler een ietsje te 
veel naar rechte of naar links staat 
en o1: de hoelc wat te s t0m:a e,f wa-t 
le scher-p was .De probeerpin mag 
echter maaz éÉÎnmaal gesehoten werden; 
1-rorrl"' z,e naast het blazoen geschoten 
en ·.,;ordi· zelf:; het doel niet geraakt, 
of val-: ze uit r.e t blaz.oen,telt àeze 
J)::.n. 
Da.ai-naast heeft elke speler dus zes 
telJ.ende 'Pinnen.Wanneer een tellende 
1>in ·ou±ten het blazoen _gesehoten 
wol.'ät en z~:u:s het àee1. n;t,et raakt 
i~ '<t,e;ze niét ge:l,oig.El.~e tellenà,e 
pin l'!fa€ driema.al .gesoh0·!7en warde~. 
In: geval van n;i.et pikkeil'l,,moet ze de 
çlerde maal pikken of ze is niet 
geldig.Wanneer een pin te l.icht ge 
schoten wordt en pikt,!Jlaar uit het 
blazoen valt,telt het gespeelde 
get~l.De •roeper'of •treYJcer' roept 
welk getal men heeft geschoten en 
tre~t de nin uit het blazoen. 
Wamaeer eên schutter spe-elt en e1· 
val i; een p i.n v66:v. zi jl'l ·v-oe.<ten iui t 
de bek van de vogel: dan 11r0et d,e 
spe],.E;-t z e Lf de pin oprapen .Die speler 
is d'.án zijn (goede)positie kwijt en 
moat dus opnieuw beginnen eo eken , 
Naar~elang van de schieting wordt 
er bij het struifvogelspel voor 4 
prij.zen gesohoten(ver{?;elijkbaar met 
het struifwerpen): 
1.~e rezenprija:het hoogst aant~l 

rozen telt, 
ll'.de enenpi•ii)s:de meestre enen 
, .El@og ge.tal :,de li0ogste sem van de 

zes s0hot~n-waarden 
t,.Laag getal :de laagste sem ' 

Net als het struifwerpen is ook he· 
struifvogelspel in de eerste plaats 
een individueel kafee-s-::iel dat tevens 
een zekere dosis handigÎ1eid en ook 
geluk vergt, 
En ondanke de crisis b1 · jft he t 
s truisvoge;I. bes 1 nnd nagen,o~g kene tant. 
Maal? .daft':l!a -een wreed v-ogeltje,hó 
mannen. 
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Op pagina 1 vertelden we reeds àat 
we op 1,0 ,iaar tijd het aantal werk 
Lo sen .hebben zien groeien van m1Bder 
dan 20.00 tot 16000. 
Vooral im 1,980 was d•e a;angr0e't van 
het i·e'ger cf'telnpeila·ars d:ramatisch. 
Be,g;in verig jaar waren er 12 850 v,ol 
ledig uitkeringGgerechtigde werk 
lozen. Op dit ogenblik zijn er meer 
dan 16 000 . Dit betekent een st.:i:j 
ging "-''31'! meer dan 3©00 deppers e".t' 
nog 'lliaders gezegd, -e:e;p. st:!,,j'ging van 
21J eve~gelijk nattenaal : +2©1). 
'Het ;p1,~o,bil.eem van àe wer\flooshei.q; is 
ecBter nog groter dan de vermelde 
e1Jfers. E~ zijn een aantal werklo 
zen dîe om één of andere redeia niet 
kunnen trekken van den dop en er zijn 
ook de tewerkgestelde werklozen, men 
sen ,;,:a·p hef, B1jzon,,ter Tijdelijk Ka 
der (ï!TJ<), sta;gia:ixes. Einà 'Okt.a:. 
beF 19.·&0 va r e n er J.9 752 werkz0eken 
den (t0v 14 922 ud, tke-virigsgecrec·htig 
den). Er wai,en O,J? dat e gan b.l t k 
1290 BTK-ers, 514 mannen en 776 
vrou,wen. De openba.r e besturen stel- 

' den 1~11 werklozen te werk. Tellen 
1,1e <'l'ii:, alles samen, dan kunnen we 

' een V(H>rzic'ht,il;(è seb,cattin'g maktin 
dat va n d•e ,aktiev,,e bevolking (die 
verze.k;erd zij n t.egen w&rkloos he!i.à) 
1 op 4 zonder werk zit. 
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De vrouw in de kou 

'vooral da vrouwe'tl ziJn d,fl grootste 
dup~ van de krisis : 64% van h!!t to 
t.aal aantal werklozen. De wertioo.s- 

• heidsgraad van de vrouwen bedraagt 
m~er dan 25% (na.tionaàl 22%). De 
vrouwen vormen samen met,. de gast.ar 
qe.i:d-àra het arb-e:iJis.r-eE11:1:r:-vèleger d'-1 t 
wepd,t il.ngezet als de ekonomie goed' 
dr1;1.ait, ma1;1r evenvlug u:Hgea'!;,oten 
ij]s het slenht g~~t. 

Maar hiPt alleen het arbeidsreserve 
leger van vrouwen groeit aan. Een 
opvallend feit voor 1980 is eens-ter 
ké toénarne van het a,antal m&one;J.ijk.e 
wet~•l!êlize11. :B't:lgih f980 waren ev 
4187 ttoppe'l"e: en ff~99 d op a t e r s , 0p 
1 5 d'~cembe'I" 1980 warén er &08'1 ~op 
pers en 9917 d ops t.er-s , Dit betekent 
een stijging van 1904 (+45i) bij de 
mannen en van 1268 (+15%) bij de 
v r ouven , De werkloosheidsgraad van 
de mannen bedraagt 9,,5~ (nai;ionaal 
9%'). 

Dubbel aantal jongerèn 

Op 31 ok t.ob e r 19;?9 wa r en er 299·3 jon 
geren ( j'()!lger dan 25 jaar) 1,rerkloo,;. 
Eiéh .jaar la ter wa r.en er da ·t 5828 .• e ai; 
verdubbeling du s., . De .i ong,iren vo1· 
men nu meer dan 40$ van het. totaal 
a a n t.a I werklozen . Ook bij de jon 
geren zi.ir. d o vrouwen het talrijk::;t.: 
209? mannen, en 3?31 vt"ouw~n. 

Bquwse.l<:tor: zwaar gelr;o,tfen 

,. 

De grootste stijging in aantal vin 
den we bij de vrouwelijke bureelt;e 
dienden. De gr-o c e rel•1 t, · P.V<> s1.i_i 
ging van de werkloosheid is t.e vin 
<l en· in sektoren die met cl fi bouw te 
mak en hebben. In oktobet· 179 w,,ren 
eF ZOO timmerliéclen w·erkloos, mi 
469; ;j.;n 179 4 33 els:ls:tr:lci,en,s, nu 
329 ; ·1a '?9 421 metselaars, nu 733. 
In de sektoren v~ed~ng, (Lraditio 
neel helangri,jk voo» Leuven) textiel, 
metaal, vinden we· nog steeds een 
groot aantal werklozen maar de stij 
i;;ing in 1980 wa.s E?erde'l· be,perkt. 

Wein'i'g pl,aalsi n,gen 

Tabel 2 (aantal plzatsiogeo tóv het 
aantal werkzoekenden) toont duide- 
li j.k dat d•a v1·a,ag naar wé:rk het 
aaia,Jro.d vei, overtreft. In de pe,l"ào- 
a,e j,a,n•,ntrá - oikto"b:er 1980 te,làe mem 
995'J· n.ie-uwe J!.nschrïjvihgen voor man 
nen en 11 323 voo-r vrouwen als- ,werk 
zoekende. In de.zelfde periode bedroeg 
het aantal plaatsingen voor mannen 
271? en voor vrouwen 2187. 

enia- en bij:&elil.oli1ng 
hie"den geem op.lossing 

Ook d•e MjsohoJ.i.ng en omschoUng van 
werrklqzet'l bieden wa!Lnig uHkomsten, 
w1.1.n1, er ~!Lj n pra!kt;isnh geen be'!'oe 
pen w1;1af• d a v.r-aa g- het. aanbod over 
t,re'ft,. iTn dit verband kan men heel 
wat Vl'aagt.okens plaatsen b:ij de kam 
panje van h,ü ministerie van arbeid, 
voor de heFwaardeTing van de handen 
a--rbeid. 
l:lê c:i,j I'e r s , vae rvan s p r-a ke is_ bij 
de be,roe,pal!>,pleiding W()r•dcH1 meestaJ. 
u:itgedt'Ukl, ä n e:e.nhedo11, n l e t, in 
100-1000 t,a11e,n zoa Ls do werkloos 
heid. RAg~lmar.ig le~en wo in heL 

"dlend.«n 
A.tdUUA 
'4Qdb,o11'1'9r'a 
l•aoc-• bo"ct,•1if•r1 
V_LHt1C'I 
~Jll\11ttk•o 
<ico1vurb11d1n 
VH1tn"r• '111'1 btt- •:er.vou '"' VIA d• 
telev..rbinding•n 
Spianw1°11 lo/ll-U t ~re.{H'S 
llMr.û:tca, 1:euJde:c1, bonn.ri.•r• 
i..dH'lrûjd.an-, app_:iGAcu -$1R.k1 JnatDtf~t• 
JM(M,tt'I VIO -ÇU,lovn• .. wahtu, 4ra1cf 
t:rûlt•r•, wruen 
N.tc.n.ic.ho1, 1.,.er«d"-Mp ... l(•r• 
llec.t-nc.hn, 
Dl'&Allnt.b-everkett 
Tiunic-Üe<lan, 1cbd:)Ql.llarku;1 

' Sc.hUder,, -~);tcg1t°'~ 
ii.ct•lur-1, vloerleaa~!, 7,t..tot1A4ud•tr• 
•••• 'Y/d liub~ep 
t.Acc•n•tc-•~• drwtk t'.l"I 

Pot:t•o•akk.e.u, ov~edi~n, a-La•vo~• 
110-ltMltl, bû:lte::11 b'NIIJ'l, ~U 
.lrbt.Uara Vlft ff .khûl:uodl&t 11-edrifvac 
T1hk~-d:.•n 
"-1»1cbul11tdu eQ arbeide.ra dh ohc e.1.der, 
..-.nMld wrde:°n 
l0pcikku•1 u •oo~g.-U.'jlu1 ,rbe(dt't'II 
tt.cbJ;nhr:11\ >,1.11 atiu;o1..-ir, .. ®tau, .-ruf" 

1 11.acMnu In l\iJ11V11~ltitUi.11_ä 
K1vtn;otbfldtr1 en "-ln'cib1handtlun 
it.t1dhn11u 
Çcu-·r,!Jl,D t•••~olu ,,.en,erd4n I cull:•Ln•rs 
Mlit•r• 1,upec:.i-cll••erd• 11:d1•1•h•~• lQ 4• 
dl•nt•a. 

1.-1.u 
~ 
)4 
l 

13' 
! 

'" l 
•l 
4 ., 

m 
)Jg 
16 

46'9 
lO 

7ll 

rt 
Ul 

100 
10 

ll 

6 
l~ 

IJO 
!{o ., 
10 

" '·1 
'~! ~,, 
21 
IO, 
•l 

" ' 191 
)1 ,, .. 
"' 1 
109 
on , .. 
m 

T01'ML 5,llJ 1,501 

verslag van de RVA zinnen zoaI~ deze: 
"5 h1t·sieten be.ëindigden hun O'!)lei 
óir:g waarvan éér.. werk vond en I. terug 
·-,erk! oos werd ?n. 11 

Vooral laàggesch00l'Ei.eA 
Wanneer de de cj.jfers nog wat verder 
analyseren dan zien we duidelijk dat 
vooral mensen àie weinig school ge 
lopen hebben, slacht()ffers zijn van 
àe krisi~. Tabel 1 geeft de verdo 
ling 'lar. het, aamta] werkloze.n over 
de -V,erischi llernil è liit'!'roepen. 
De kat.egorie bed±ende·n kan wel aah 
lceiding geven tot enige verwarring. 
In deze groep zitten hoog~eschoolden 
(universiteit, A1, ... ) maar zij vor 
men een minderheiq ook binnen deze 
g,roep. Bi,j de Yl'ouwen bvli gaat. hat, 
'(o-ora 1 om èui;e,el bed i 0nd en ( 2/)'~ 2) , 
V'erlç.oo:ps t,ers ,( ~,45) , ohderwi:i ZP.l'!c'i 
per,ioneel (1.8·6). 
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GeeA nie,uwe 
arbeids,plaatsem 

îaibel J geelt, het EJlarJ"t•al wedrnemers 
van e en aantal grot.e bed,rijven in 
het Leuvens e , Wanneer we de cijf'ers 
van v0ri1 jaar hiernaast leggen, 
dan blijkt.'dat. de _g,:u.ct'a werkgevers 
praktis~h ge;en aarn;e.rvingen gedaa,n 
h>lbben, i nt.egendeel. 
En kale voorbee1d en 

personeel s bes'tand 
30.6. 1?8 J0.6.79 

3439 
1955 
1041 
2431 
1003 

3439 
191,9 
1079 
2045 
100/4 

Ook !':et aantrekken van nieuwe 'bedri.1- 
ven in d e industri.ezon,, van Haa e r-od e 
hl'l•eft, 11 i f•t, dé vèrl'H~·0:p,te 'l!'e·s1'1lt,a t.e,n 
gegRven. ( Teirumo : +29 werkn om ers, 
Donaldson : +24 werknemers.) 
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D:l.j Lepaa'r-d samen met Walter Cueppens 
naar de oorzaken en de gevolgen van 
de huidige ekonomische krisis. 
9P :We,1ke :Bjn de o e r-zaken van de 

huidige krisia?De g~starbeiders, 
de vrouwen of . .? 

C. W; Er is geen we rk., en er is g o en 
we rlr 0'@da t e r 1\i ê t gce,fo ves ·~ee'f<ii wordt,. 
Zowel de buitenlandse als de binnen 
landse investeringen zijn n:te;rk t.e 
ruggel@pen .De belgische investeringen 
zijn in ons geM•est, z·elf.$ bi.jna onbe 
staand. De bel gis c he kapf t.aa I bed tte,rs 
investeren niet meer maar gebruiken 
n~n geld veel liever spekulatief. 
In feite.zo ka!-l men z!%ggen,,zij,n ze 
d·ek'tdent geworden t.a.v. hun eigen 
fun~tie:investeren.Zij vluchten het 
ri,:,iko.De ~nige l!logelijke oplossing 
cis da t, de gemeenschap zelf ga,at in- 
v e s t e.r-en . Zij lîeeft daar-vce r geld no 
di~ maar geld is er genoeg. 
DP :Geld gene.eg? 
C. W. : Er is )ca,pii:ttáal gen.o.eg !!laar IHi-t 
is in p!"ivé-handE!r1 . .Ll{e. gem1n~rrsc1hap 
kan er n1.et aan .De gemeenschaip zou 
een deel van het aan~ez~ge gç~a on 
dar kontrole ~9eten k~nnen~riágen. 
Zij kan dat o.a. doo,r fiska:l.e maail,re 
g e Len te nemen: vermoger1sbelas t i ng , 
belasting op grote rortuinen,be 
strijding van de .fi s ka La fraude. Zij 
ka n de ;1,erzekeringsitis:çeJ.linge·n trn 
banken verplicl"iten ih te schrijven 
ou een overheidslening met beperkte 
interest, .... Het op die manier ver 
kregen kapitaal zou d.e gemeenschap 
da n lnoe·ten ;tn,re-s'teren. 
DP :Ma~r de overheidsinvesteringen 

zij~ tot nu toe alles bepalve 
!1'endabel .e.n arbeidischep:pend ge 
bleken, hoogstens hebben ze de 
tewerkstelling voor korte tijd 
geVl'ijweard? 

-G.W.:•l<ijk,als n1;1tu11rlij,l; <:l'e overheitl 
verplicht wordt privé-erfenissen o·ver 
te nemen die we1.·kelijk rampen zijn, 

d-an ka:n de overheid die ook niet ::o 
ma,er rendabel ms!ken ,Wat ik bedoel 
is det er nip.uwe invêiit.et·ingE>n kunne'D 
en mçieten komen in nieuwe industri!h1, 
zowel in de sakundair,e als in de t,er 
tiaire sektor en eventueel zelfs in 
een ni'.e-uwa 'w-ell.zijnssekt,ert. 
DP : Waar zou de overhe.id het best 

invest.eren? 

G.W.:lk gRloof dat aHe sekt.owen 
met •en geavanceerde te~hnolegie, 
alle sektoren waar de 1know how1 be. 
langrijk is,vol toekomst zijn.We 
m0eten bij onza invesi,ering,el;l aandacht 
trest.ect·r,,,n aan th) apit,sse'k'tvoren waar 
de troavan van d.A belgische è.;rbo:Lder-s 
het. best. kunnen ui tgespeold worden: 
het hoge scholingsnivèa~ en d·e gvote 
a r'bérH!:;1,prod ukti vl heit. 
DP :En de handenarbeid? 
c.W.:Tk donk dat, d<" handenarbeid een 
belangrijke kompenent kan zijn voo~ 
de ta·werk!ltelling tnchP.n men z.e kop 
pelt. alln een herwaardering van de 
kloine en mi-ddalg1•ote ondernemingen, 
He'I; :l; s immers bi e1·d oor dat. de hand fl.11- 
á r boli.d ,,nin kaus kl':l:j·gt. Mc-rn ~01~ hier 
een aa,ntal h-erv0rmà ngen moeten door 
vooren om het aantal at·boidsplaats.en 
te verh.o!!en, bv. 1de Mjdrage vc-01' de 
i,e(:iale z0.kerhe:l:d niet, moe,r be:rekenen 
op basis van het aa-ntal a,rbeidsplaat- 
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Jen maar op basis van de geraal~sc-er 
d~ meer1"1Barde.Op diE' manier zouaen 
de arbeidsintensieve kleine onderno- 
11ingen veel minder gPtrofi'or. worden. 
Ik zou daarbij uitdrukkelijk will,111 
flt.1!11len d-at, de l:rf.llangen van dt~ 
kleinl:l l!iiddens'l\'and.e-r in dH varban~ 
pe ra Ll.e l iep'en me~- die van do a1,be:i 
ders en d6 arbaidersbewogihg. 
DP :Hoe zou V de rol van de arbei 

dersbe~eging omschrijven? 
G.W.:De arbeidersbeweging heeft zich 
tot. nu l',oe teveel beüig gehouden met 
dE' symptosen van de kris.is.Zo heeft 
moJn ;,el a Ll.es gedean 0111 de ontsla 
l!enen van Sylvàn:ia een bijkomende._ , 
premie te bezorgen bev encp de werK.e 
loosbeidsvergoeding(en dat is na 
t.uurlijk n·oodzakelijk)maar aan het 
essenti~li probleem.nl.dat er in het 
Leuvens'e ge Iaat:;;te ~1nen bijn•a g,een 
a rbeidsehe•p~en.ê e in v-est, e·ringcn .zi.jn 
•gedaan, hee:ft men veel te weinig 
aandacht best.eed. De vakbond en moet én 
gaan inzien dat er geen nieuwe in 
vesteringen ~eer zullen komen,tenzij 
de gemeenschap zelf over voldoende 
kapit.eal beschikt om te gaan inves 
t:.,!"en:En dat kapitaal zal men moeten 
gaan zoeken bij hen di~ het hebben. 
~ijn overtuigfng is dat dat inzicht 
er inderdaad ooK zal komen naarmate 

~en ~al vaststellen dat de enige op 
lossing voor de krlsis in de richting 
ligt die ik hier voorstel.Men moet 
dasrbjj bovnndien bodenken ds1, dn 
huid1i• anLl-krtsismaetreRnlen dln 
k rd aLs al I t.,"11 msor kunn en vH1'eg,,ror1. 
De. 1< 1,'iais 1~M,.dt, n11 afg~wen1;11Hl op 
d.i- wL,rk1ir11. Hun tn,kömcm w.cndt 1.1111113u 
\,o<tlt. NI cl1\lll•m1,o hun k{10-pkl'\J(1)\t..Jlft, 
hl'lcft, d~11 wo,ir zi.jn .w:aorl:llag op 1111 
binna,nlnriclst> m111'kt.,enz ... 
np :Kunnen d o po\it.iekeq•ft h Lo r t n 

nog e en rol sp e.l en ? 

c.w. :Nat,uurliJk "'&l.De polit,iPkP 
mandatarissen zowel op nationaal uls 
r~gionual ~n plaatselijk vlak bnacliik 
ken nDg àJtijd over een groot aantal 
be vo agd hed on . Het is a'lln de i11·boidor11- 
beweging om van hijar mandata1·iesnn 
(d.w.z.di1ga,l'lol'l die zich op haa r b() 
r-cepen an van, l're ar s't;,èmin ~n k t·i aon) 
t.e ,e,:i.sen fü1t. z,ij een pollt.iP.k ga-an,. 
s~eunen die 1eriaht is op het kreeeran 
van 11rbeidsplaatse·n door het aanwen 
den van het aanvezige kapitijal voor 
nieuwe investeringen. 

DP :Is dat, geen cve escha t.r.t ng van de 
mogelijkheden van de parlemen 
taire demokra~ie? 

C.W.:Ik geloof dat. de d emok ra t e n or 
,Juist, nu zeer g-root belang 'bi ,1 he-~'bc,n 
de pa r-Lement.e ä r e st,ruk0t.uur te v e ro a 
d i g e n . Otigenf'n di11J die st,r.uktUIJi' z111- 
1,\'Jn wU I en opl'leJ?feJJ inJlhn di..,grnen 
zijn die hun kia.p-itelit,t,isc·hà' privj ~ 
legies willBn bewaren •n di0 óp het 
moment', dat. het pa'.rlement. laat.ig 
wol"dt. dat. pa,t'1Rment uaa r- hni:< wUlen 
sturen.Ha~ is ~er recl~erz1,l<lr la~ 
rr:en ant,i-oarlrment.air f•n a n i -·i, tr. - 
k ra r.t sc h is.DP i.~rkërS 1,,.--..bl'lu •r 
all<' helang bij de "'.ienc>in·,, .t • r! r 
ic stand tp boutlen. 

'l OP :En wat. mf't, lll't, Lonvonse. 

p W ·D• 3rbPidrrahuwPglng in bot Lou 
v,:n~; zou i,wnt1 dd np.c·ncl APr. ba l n n a , 
m~1•ten gaan opmokon van do trw:r:;_ 
nLel1ing!::r1,mr dio :1id1 op di & 
b l.t k in het [,puvnnsr vol 1,rnkt,. Muri 
zon ollA rnl 1 f.J "k" vDd"'Fll'lnwonrtli p,1'J•s 

t n könl'1•1,·1d,nrr,11 ,ntd, dir noodd- 
mo<> ,e rijd :d ·n we vatl ~,w rJ. P. Op l 1111111 nu •rn • • , • ,1 16000 12.000 wnrk'IC11t,1"11 n11111• mo<'1 dan 
w,,r•lrlo7,nn l-l"f"l'tr•.11111. Is ka1.asi.1·ofn•lJ. 
Deze si~1iotl,1 kon r><·hLror nllr>en gc 
ke,•rd vo rd on ,11:t ,·r ,,,,n 11lobalro no 
t.Lona Le poli t-i rok iCT d l •• an~_; r-s ge 
orienLeord Jo.Op plaaLsnliJA vlak 
a1 laen kan otot.11 fund11111anteels g'" 
wij ;;igd wordron.Wr-1 v.ou m•·n 'bi-,111•n 
een nationaal p l n n bi,-,zoncle,o aan 
dacht mooten b,·1.1l.odnn aan ~et Luu- 
v en se l naa e f a ud e r e l'nmpgnb;i.ed(sn), 
De vakbond An mopl,nn inzir•n dot. de 
·r,eekomsi', 1·ompzralip. l.B t,,mz_ij de, gn- 
m ee n.s c ha p 7.1111' vnJd/lf"nqi, ka p Ll.u a I 
kan invest,,,.r•M1.AJ.B zij dàt, t n z i en 
kunnen er t.w,H• dingen gebe•urcn: 
- ofwo1 d o o n d e vak bond en beroep op 

hun oolitlnk~ mandatarissen r>n 
slag~n zij r-1·i? op diro m~niRr_•~~ 
nieuwe polttiro~ af Le ~wingen. 

- ofwel loopt dat miR Pn dan zu I 1 on 
de va kbond en hun a sp t r-a t.Le s niet, 
ae e'r op d e ao Lf'd r manior bá.n n o n d0. 
traditionele• partiJen kunn er rMA- 
1iseren. In dot gevel zullen w, 
ge1<ionfroi1r.,rnrd worden ,mEa-t. ni,'lJWfl 
pol-;Ltt,,ko k1•uc0ht.iavt,rhourttngen di•• 
rtiemao~ nu noR kan voor~pelle11. 

Het is vo01· mij achtnr wel duirl~lijk 
dat et· ma a r éán oplossing is vo o r d•• 
k r-i si1:1: de ,semuon11chap moet, ZPlf h..t 
g?ld ha l en wanr hP" is en dat gflld 
è:• hru'ikfln voo r ll rh,,idscheppPndfl :1 n 
"~~t~-ri ne:en. 

l O STAL . . j 

TUUT ZEI DËN TR[IN 
(BRIEF VAN R, VANDEZANDE AAN DE NMBS) 

ti,ijnbee.l.' d'e Directeur-'Genera.a1, 
Via de Bur&emeester van Leuven opt 
ving ik uw ge~erd schrijven van 8 
december 1980,waarbij namens de ge 
meenteraad van de stad Leuven er op 
aangedrongen wordt,alle Interna-tio 
nale reizigerstreinen met uit.z"onde 
ring van de TEll-treincn,zouden sxop 
pen te Leuven.Ow weigering om in te 
gaan op de vraa& van de stad Leuven 
steunt hootdzakelijk op de volgende 
punten: 
-De ver~enigvuldiging van de stil~tan 
den maakt het tra}ekt minder aantrek 
kelijk en overigens wordt er va~ 
Duitsland uit aangedrong~n op de in 
korting van de rittijden. 
-De klienteel te Leuven ia goed be 
diend door andere treinen. 
Ik moge hierbij opmerken dat deze 
redenering toch wat aan de z~akke 
kant ligt en wel om de volgende re 
denen: l)Wanneer men nagaat hoeveel 
reizigers dagelijks pendelen van Leu- 

ven n;iar B1rnss.ell il,an kam uw anci,,o•ord 
a1s weind:g relir,r,a-n'lc gevo,1fd.en worden 
e~ zekar niet wabn••r men van Duits 
land uit aandria.gt op inkorting ""n 
de ritcijden.Men mag bij elke beslis 
sing het aantal reiziger• niet uit 
het oog verliezen.p~ aantrekkelijk 
heid van een crajekt wordt zeker niet 
verminderd door het aanleggen van 
stopplaatsen.Wel integendeel,hec is 
vaak nu het geval dat vele personen 
beroep doen op hun persoonlijke wa 
gen omdat het spoorverkeer tussen 
Le,uv,en en B11usse~ nii,ec interessant 
mee·r is,nov-endie~ he,b ik alle aah- 
'ti n,g• voor d(e :Vl1!!'<!Jg ;lie van ul t Dui trliï 
land a11,n·gevoe,rd wordt doch het zai 
zeiker niet om.w~rle van, die b:Lj,komen,d,e 
sti'l.stand in 1.eu,ven .zijn,déit de rit 
minder aafitrek~e.lijk zo,u worden en 
dat hij onnoe~lijk zou verlengd wor 
den kwa duurtijd.Men heeft slechts 
de keuze: of.wel de vele personen die 
vanuit Leuven na·ar Brussel pendelen 
op een behoorlijKe maqier en vlug 
terug na,a-r Leuven bren,gen,ofwel deze 
personen ve.rwa.a·:rlozen zodat .z,ij in, 
derdaad betroe,p gaa111 doen op hun pe11- 
soo,nlij1ke, wa,g,en. 
2 ).lfo w Î.ll's,'e ~ o ri J.01s si n.g v.a,n d,e ,ge ea d a-n 
cee,rd e t~Hná'ieÊ;,~se zoals u he,t ,noe,mt 
in uw brief,iil•kt evenm.i,n qiiovanc. 
Vooreerst mag men niet uit hat oog 
verlie1.en da~ er vaak vergissingen 
ontstaan doordat personen van het 
Leuvense menen dat alle troinen naar 
Duitsland of naar Luik in Louvcn stop 
pen,en daarbij dan veel tijd verlie 
zen doordat zij moeten cei;ugkcron 
naar Leuven.Ook dit is doterminerend 
voor vele rei~igers om bcroop te doen 
op hun eigen w~gen. 
Het HpLjt mij dan ook te moeten vu~t 
a te ll c n d,n t u d'e mi n II t bv n r,t tJ<:L Ren d ti 
orgumcnc~n inroept om het grootNte 
oontol reLzLgers van het troinvec 
~ocr te doen afzien.Daarom wil ik 
hopen dat u uv meninR zult h•rzlcn. 
Met de meeste hoogac11ting, 
gct.r..Vandezande 

senator 
g~mecnteraadslld te Leuven. 

VE ijl'itJWJ'JJ M~ /.\GVl- C Vli' , 
In het !oor u aangehaalde artikel \n 
Vo'l'k.s111ë1ch,c van 14 / l l /·BÖ (Dijlepaatd 
nr.10 van 1980: Verhouding ACW-CVP), 
doet dhr.Louis Valckenaers een drin 
gende op,.-o e,p tot zi,i n AGW-leden om 
aan t.e sluiten bij de €VP.Eln van 
zijn argumenten is de bescbermin~ van 
onze democratie.En tegenover deze 
democratie wordt dan gesteld: de dic 
tatuu.li in El Salvador "waar dit jaar 
(1,80) reeds mlijr da~ 8.000 menson 
""e,rden afgeslacht'', 
bit is toch a~ "te gor~ig! ! Dc man 
we'l.'ge·et e,11 ,imme,rs bij te s.i;hi;ijv~n 
-d'•at de cih,r,is ten-clem9kra tie (mLns tens 
mede-~veruntwoor,delijk is voo,r de 
dictatuur en de terreur in El Salva 
.or.In een krantenbericht van 4/12/ 
8:0 1,ees ik dat '·en-Europa" ,het blad 
van de christen-democ-ratische EVP 
("'aarvan onze h.Tindemans ook voor- 
zitter is),oproept tot steun aan de 
heersende junta van Èl Salvedor,cn 
het regime in Nicaragua afkeurt. 
En lees ik nu niet in mijn krant van 
26/12/80 dot dhr.Tindemans te Leuven 
nog.maar eens de ~teun v-an zijn 
chsisten-democra••e bavestigd hceit, 
evena'ls trou1o1e•ns haaet af'ke·utd.ng voor 
h~~ nieuw~ bcw!nd in Nicaragua? 
ZiJn ~at ook n~et de CVP-parlementai 
ren d1c verbod kregen een parlemen 
tair~ petitie tcien de gang von ze 
ken 1n El Salvador te ondertekenen? 
Van deze volksverlakkerij ... 
verlos ons Heer. 
I?_de Leuvense &emeenteraod vindt 
DiJlepoord met veel goede wil 9 man 
datariHijCn van ACW-strekking op de 
CVP-banken.Het zal wel nuttig zijn 
v•~<le~ ,tto o~derzoeken welke bond~n 
de,zo 9' (cir zouden eer ze I fs 12 moe 
ten z1Jn Volgens dhr.Valckonaers) 
hebben mot hoc ACW en met d b . van d 1 , . c os1a 

. c e ar, 8 teltjke arbci,derabe1Je- 
g1ng,w?nr en van wie zij hun opdrach 
ten krtjgcn,waar en doo~ wie zij r,e 
~?njt~olcerd worden,waa~ en door wie 
z1 tl!r voranc.woo d' k ring unncn r,eroe- 
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Op ?~ dec ve:i,d er terug een tij - 
deJi:i,~,ke h t gestem,d, geJid-end voo~ 
h?~ ,:i,·ar 1 D·e 1u:ies:r.ma1a1m,st,e 'bepe.- 
lil.ng,e,n h;!, : 
- de 'h.y_urpr1J s,v7:hogingen mog-!'n, waar 
ze ~oegelaten ziJn, niet meer qedra 
gen aan 6i. Guns ti,ger bep · 
1,1an li,'.et l<lóllJ,.i,'1,.kt b.lltjven ht. 
- all.J:e Lo pende hu.ur~ont:rak n 
autematisèh verlen d tot einde 1981 
D~t ~il zeigen da rhu~rder · 
s_e,chts in weloms. geva.rllen 
zittn- h}l.ui,d,eT ma-g û,tt•èn,, 
Gee'.f:t d:!:e nieuwe re:d.ë·n om 
1 

• • t, huurder, juicht ' te gaan 
r Onze politici zullen niet 
n ons te verzekei:en dat-cmet 
i !llS ·b~;la1ng1;1n m.~x.i.maaJ, ~§i:klenin•g 
w hou:d,en. Is dit wel z•ó? lleb- 
b in ons land ook als huu~der 
de-wind-mee? Waarom ~l die drukte 
rond het ' Fecht op wonen 1? 

Ev.é.n naêd,er li> · , UW#R 
&e.i,st e i :Ls er het fejt dat 
hur-en i e partij- 

e • Aan de 
· ,·t •ie een ,on- 

. nee-tl. 
ijn bel eigendom 
zo goed moge 13 a en renderen. 
Aan de and'~re, zijd huue-d e r , 

niet in a,t ch een eigen 
aan t.e s•cha en m·et ·de 
te aan e en w een behoef- 

te veel meer e eel is dan 
he.'t wins-t van àe ei enaa . 
l:lerdl~ p-ar e h deZ;e 
,ie'll,s om d' am ke re- 
!l.atle in ebt dus 
het belan e . jn 
juis~e wa es ? 
SpLjtlg g is , h,!lt gev11-l, 
De w.ê,'t,, zo tiki tj'E!: ~iind 
voor de rea1:Jiteit,, wt ftutide;r 
en ~erhuurder als gelljkie en 
en l~~t het grootste part t 
m,et hurèn te- -makien he:e'ft r 1oor 
de 1.-:rije maP,IM,. !1;-n die ,pra,ki e~ 
te-keilt dit da)t de elige.na:ar - 
ginsel vrij ts ge hu~rprijs ijn 
woni.n,g vast te stel])en ( een waan- 
zinn3i:g h · js voor een miserabel 
k;,;ro,if; be,h , t d•e lll·o.:gei!.ijlkb·edten. 
Er s-it,,aan ob3 ect.ie:v:e ki,ite-ria in 
onze ~etgeva. g aangegeven die_ to-ela 
ten d1e huu.r-wa,arde van, een won:i,ng te 
bep,alen. 
Verd•,e,ir kan &e eig,e11a~.lli' gro s de 
kon tli'aktu eJ:'è be,pai in,gen ee 
vaetle,ggen in zijn voordeel. 
type.k!ontFak~en van e~ genaars bo?-d'en 
rn iliuirobilienlederati.es zijn daar 
een j:a,mmmerlnij.k voorMeel'a ,.,a,n:,. Iri 
der,gè'-lijke ko,ntra1ktet). is )let ,(e·eç, 
uitzondering dat wordt afgewekien van 
wettelijke b~palingen, die de liu~rd er 
een aantai rechten toekennen. ~n 
de Y-e't 1a,at a..É!.rgeJ.J1j.,k'~ afwijkingen 
toe, vandaar ••• 

Een tikje beterschap 
De t:ijdrelijkie huurwetten. hebbe_n het 
doo,r ons ge-weJas te ,p:Tü1·ci•pe v;am de . 
huurder iets mej!r eer aangedaan. D~ 
buurpriJsverhogingen werden afgereme 
en d·e opzegmogelijkheden van ge eig 
naar werden be,perkt tot een ~~tal 
speeif!l.eke g.e-vaUe,n,. Dergel,N,!!t 
wetten kunnen e,chter niet vols·1.aa,n 

· U'URWET 

om ae toestan·d fundamenteel te ver 
bet,e.r,en. 
- ~r,· w-ord,en te \lieel ac.h'terpo-ortj es 

o.p;e-ngelaten waar ge.wiekste vérhuur 
der~ gebruik van kunnen maken tegen 
de huurders in. 
de; berekenin-g van de, h1.wrprij sver 
ào,g-1:ngen Ls zo ellên'dig mee±'lijk 
da~ je al bijna specialist in de 
ma_j,erie moet zijn om te kunnen we 
ten wat iedeTeen nu ·precies :moet 
bé-talen. 
de· t;ijd•el:ij'kheid van qe w,etten 
z.órgt er voor dat we ieder jaar 
tèrug in de onzekerhied zitten 
o ve r- wat er voor vo Lg end jaar uit 
de '1,us zal ;komen. 
!1u,µ,rd,e·rs vàn s.o cä a hé won,ingen wor 
dne do o r di:e wetten niet bes.che.rmd. 

Daarom: 
de aktie "Recht op W'onen" 
Onder ' recht op wonen: 1 vers·ta,_an wij 
1 het recht te kunn en beschikken over 
een oegeli~ Jc-e, -woning n/á!,ar eigen- 
keuze :j.n een ~o~de wo,on.omgev:ing,te 
g.ern een beta-1tiiba.re prêii~ s·,, Len er, on 
gestq.o-rd te kynnen blá.f ven zo.la:rig 
m•en dit wenst. ' 
Het wordt eindelijk eens tijd dat 
de, ov;eTheid d.egelij k verk maakt van 
e en vo Ll.edd ge herz,ie:n.i.ng van dè 
)lu•u-r,1,1e,tge·v4'.ng, d'ie zo:<l.eeJ: moge'J.ijk 
het I recht op wonen I r ea l.La e e.r t.. 
Dit houdt onder meer in dat de 
duur van de huur principieel van 
onbepaalde duur zou m.eeten zfj,n, 
me'h-, sJJieo-ht.s e:e:n bepe,rWt l!can.ta1, 0.p 
zegmo,gelijkhede11 voo.r dee v er.huur- 
der. Verder zouden per woning 
maximale huurprijaen kunnen 1to'rden 
va•stgestelc\, op basis van het ,1fan 
wez:l:,&:e komf'o:r.-t., groo,t,tè, .•.. 
Om een dergel:i,,1j"ke gezo'hde huurwe't 
geving te bek omen voert het Matio 
naal :front voor het rec!'!t op wonen 
( vooJ> vlaané:J'e~en, de initiatief 
g~o,tfp,' J),u1,1Fwetge-~in g ) 11.0,gma·als. ak 
tie. 
in Leuven wordt vo o r-a L geagee•rd 
vanui. 't d'e wetswinkel. Gepoogd 
word~ om zoveel mogel:ijk affiches 
tt31' ,✓,ié-,Fs,11reid-e1Î, en- te [-~.ten lezoelj. 
V,er,de·r w:o'rdt !i:'n de wet.s,w:l:n-kel ·ën 
op a:W.,erhande -manifest<aties e'ell,. 
petitielijst a~ngeboden. Via 
a bomrementen c:>p het ' huu,rdersblad 
,wo•rdt ge,poogd de huu,rd,ers ronä' net 
pro li>J,erem te g~,o·epez,en. 
Op de leuvense mark•t en aan het 
doploll,,aal wel!-den re.eds :in grote 
getalp pamfletten uitgedeeld. Blik 
van,ge'l' d'aa:r,biJ 1,1as da:'t en~sle 11!,e,n 
a,en v-a:n dre• wt:t..~.wd:hlèeil ·~e·n ka•r~o,i:i, 
nsn hli!ii sj e ov:'e,r de :ichouders nad 
den gi,trokken. 
Geint.eresse,er~·en die d'e aktie wil 
len sfe:u,nen droo:i, affiches op, te 
l')a,ngên., een ·ab~nwemren,t or, he1ii -!iii1H'~ 
dersb1a·d te nemen, djn steed1s 
welko~ op de wetswinkel, Tiense 
straat 224 ( abonnement : 50 fr 
voo·r: l j aa Fg.ang " 4 nFs ) 

werkgi!'oep 1hUu,r 
wetswinkel leuven 
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,pe.n w'erden.ll'hlG.,lla~c:iJ.c;enare):i:s s ta-pt 
vnnui t het Leuv-,ens e A.OW-hoofdkw,ar- 
ti er rechtstreeks nnar de gemeen,te 
r88d, Toch zegt hij op de raadszit 
ting van I /,9/80 dat hij g,een vo01i 
ke,ur ~e•e.fu y,eo,r een gem'gngdle of \!.O·O!r 
e·en zoivere 'rrLte,rcomrilllll,ale 'ir,eo-r e\i,ec 
triei tei tsbed·eting, terwi,jl het A.CW 
nation;i,al toch duidelijk voor de 
zuive,ue formu~-e opteerije.Dhr.Valc(Ge 
na<el1s s,,të,md:e tJ,o•u,w,en,s :Zo,a'lls zij,iJÏ. & 
(of 11.) collega's v'erk'o,z.,.nen van. 
ACW-s·tre,kking,voor de gemengde 'in 
terco1Dmun8le en dit zond,er enig 
ernstîg onderzoek zoals door Dfjle- 
,p na,r d tt,en o v,e,i;.vi o e d·e a,ange to o,nd,. 
Van dez.e v,ollksve,riakk.e:r.i;j ... 
Verlos ons Heer. 
Op dezelfde ra-adszittin,g van J .9.80 
kreeg de l'rovineiale lh:a'bantse E1ec- 
t r:i.dt'ei, tsmaa ~ ç.hap p;,j_ v·a.nweg-e ,vè~ko 
zenen van AÖW-st:rekki,n_g'(dhr. V'a,n,si.na, 
dhr.Ve.rli,nden.) verschillende ve't'dac'ht· 
makin~en voor de voeten geschoven, 
gaandè. van gebrek aan s.ervice. te\ort 
88 o i nirn:r 8•8 k '.VO'O'I' de g,è;m.e ent en to,t 
$leèbt b,eheer.Na d<Hgelij'ke uitlatin 
gen zo.µ ieder rechtgeaa.rd provi,ncie 
raadslid, van welke strekking ook,min 
s r.ens een diepiaand on.der zoek vanwege 
h,et P:rovin,ciiebe'stuur moet•en eisen 
om•trent to•es t,a,nden in dre P. B .,E-. 
Het t:oe-val(?) wil echter dat bu-r·ge 
meester Vansin~ tegeli~kertijd ook 
commissaris is van de ~.B.E. e~ te 
''le,ns oo-\o- ,pro,v,iin,.c3le,,ra!ad:s;'1il-d. 
:11'an d·ezre vo·Hvs:verl·nk1ke'r,i]: .. 
verlos ons llee'r, 

J.V.Kessel-lo. 

0PEN B,1111 EF />,,AN DE A: è, \'i, -'MANDA:fl.A:f.l!I S 
SEN VAN 0E C,V,P, 

Wij on9.e1:schrijven de é,isen van de 
Nacioná:le Raad van de ~,W"B. Çpersmede 
de li n,;Sl in 'ow o rp, 29 n,o,y, :c8Jl) in ve,rib a,n;d 
ril.et ê:l'e si tuacie in El Salvador: ' 
"Langs verslagen van ooggetuigen,langs 
bericbxen van h~~ aartsbisdom en. langs 
de media verneemt men dagelijk~ hoe 
de ,:,e,g,ewi n.g·s j ucn ta, sa me,n met ,fi et, leger 
en de rechtse Re~reurgroepen verant 
woordelijk zijn voor de steeds bruta 
lere iiepres·sie op arbeiders ,boe'll-en, · 
intellecRuele,n,1o,is teliJke ba,sis•ge- 
me,e ris,e;J\ B'J)1p e,n vRe•r te ril op &l l en ,dr,i, è op 
,k-o,men vo'or ee'n- betere t,,oekems t v·ooi 
het voiJ.k. 
De Raad is dan o·ok van oordeel dat de 
Junta en de kristendemok11aten in deze 
j,u,;itä lfi.i et ]_an:g_e-r mo g,e'(l 'ge,s teu-nd w:011- 
den. Gezien het la-n·d een <b•utgeroa,rlog 
kent die elk moment voll,edig kan ios 
breken,vraagc de Raad met aandrang 
dat ae e.v.P. en de È.V,.P.üch o·pe,n- 
lij~ en o,nvoorw(B,arde:lijk dd;s ta•ndlh;en 
van de Ju,nta en van d,e k"tsi ten'-demo- 
kraten in deze Junta.De ~aad dringt 
er tevens op aan dat de C.V.P.en de 
E.V.P,hu,n steu·n zoudien verle\'len ,,a,an 
het volksverz~tt ó.,n El Salvador E!n. 
8'itn de 1kri$ te,1r-ä.emok,11aten in de:Ze b-e 
weging, en alles in het werk zouden 
stellen opdat de echte vertegenwoor 
digers van hec volk aan de macht zou 
dien ko,men. 
0p 11 nov,cmber 8·0 11111111k,te d,c E.·V.P, 
volgend,e 11esoiutie kenbaar: "De Eu-ro 
pes e ~is tcn-demokrn te"' ond,ers teunen 
de insp.annin-g-en van de kri.s ten-delllo 
kraten in El Salvador o~ tot een ~e- 

' mokt a t~s c,h e vrew11ud:tll1i n,g van cl c 11e;g,e 
ri ngs Il as is te 'komen". Dit wordt over 
genomen in een yermcdedeling van het 
Nationaal Bu11eau van d~ CVP van J de- 
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: een verg.eten se r ? 

N DE BOER 
IJ PlOE VOORT 

He~ bewustzijn dat landbouw ins~aat 
- en gat al ti,ld -zal deen - lieer de 
vitale prima+l'e b~hoeft,011 i•s s,èbriiik, 
we'&kend aart' he<b afnemen. D'e kJ:001' 
tU!J<S8n boer (proèl.ucent) en de C"11l 
sument wordt alS'l!laar groter. Al 
hoewel zij gemeenschappelijke be 
langen hebben - de gemiddelde boer 
verdient te weinig en toch betaalt. 
de cons~ment een redelijke prij• - 
~t.a,a11 ze -&och te$e·nover elkaar. 
Wet. ;l:a11dbeu1rbe"l::e-~a w-0:rcr+, hoe·fJit~ake 
lijk, bepaala op EEG-niveau. D,H, 
~o~t trouwens zowat net enig ~cleid 
zij~ dat uitgaat van de EEG. Ret 
gaat hier om een bestemming bepa 
le'n voor de overschotten, het s•ti 
m1:1Ier·en van de p.reduk,tie, het p.rij.s 
be,le.id, het l'at.:ilon,alis,eren van d.e 
la:n.dfl;J01Htsekter. d001F s,ehaa•lve,r·g110-· 
tirig en sp·eciaHsatie. Dit be'Ieid 
weira, geirealiseer,d met steeds mü1- 
der a:rbeidskrachten. Twintig Jaar 
te'l'ug kor. dit nä s sc hfen nog, maar 
in de huidige situatie van werkloos 
heiQ r0ept. dit ve.1.e vragen op. 
Op 11actionaal niveau kan men a·mper 
spreken van ee'li) 0,e;!!eià. In hEl't 
j en,gst.o •rege,e1?.a~J1100rd wo(lldt in een 
drie;t.al pun t en ;yer,wezen naar d-e 
landbouw en een werkeil.i,lke •ti s i.e 
ia nauwelijks t·e bespeuren. 
0~ het lokale niveau hee.ft men noèh de widdclen, noen de bevoegdheden 
om een belei.d il'lZl;l•ke landbouw uit 
te s.tip-peler.i. 
Het i,preekt, dus MO'b!l? zichz'el,f dat 
de 1andhouwrre'bil.emen van het Le.u 
vnese op E.EG-niv,eau aan bod kernen, 
oî wat dacht je ... ? 

De situatie in het Leuv-ense 
I.eu-ve.n vermt ec•ht. !'liet zo'n grote 
uit__zondeTing vat ID<è<treft lattdoeuw 
prablemen. Prolfj.emen,, die zich in 
Leuven voordaen, tloen zich meestal 
over het gehele land voor. 

· "ks ve 'n Belgiëzawat 
ba la nd , di 1'i on- 
e gew n. Ook in 
heêft dez.e situatie zich 

vool'gce aan . Dit blijkt uit c;,,:Ljfers 
van het bespreking:iira,pport van Vol 
len~ Cristoph naar aanle~ding van 
het str~ktuurplan. 

1'9'68 197.6 

Groot-Leuven 
AgglomeEatie 

183'2 
3235 

1493 
2668 

-18.5% 
-17, ~% 

~~-l1werkstelling_in_de_landb0Qw 
Oo:k het aantal lan(föouwers is d1c 
il!ala,tste 1'0 ja,ao:- tel af'ge'i:loilreJ:J. 

19?0: 1 '7? (zobler Wijfmaal en 
Kor-beek-Lo 

1n6: 117 Groot-Leuven 
1979: 100 Il 

Uit d e land1bouw·enquete hl.ijkt d.,a,t 
er op 100 b.ero•epsl!l:ndbouwers 128 
e,ffektieve en 14 po ten Liële opvol 
gers· zijn. 
D~ te verwachten evolutie op basis 
van de leeftijd.struk· uur- on ander,:, 
gegevens z.iet er als 1101,rt uit: 

1Q90: + 60 bf!(h'ij:fsleid er-s 
( p&r:sj 0~11 op 65 ' 1995: + 4:? hed?'"ij f'sl.iid•'l'G - 

2000: ~ î 1 -!,L b sd r•i~ f:_::i "t"id1;;;:·s - 1 pensiu-·. no oo J 

Het Leuvens struktuurplan 
A:J.~ uit,g~111çsp11nt ;10t-dt. go~1teld qs1,t 
in het p1ar.nin,gspro.ces ekonomisc-ht· 
kriteriei ( p rodu kt.Lv Lt aI t •• redeli_i- 
k e ve r b r-u l ke?"spri .i ben. vo Lrl o end e 
inkomen r.,or de boer} ,.r. ~a,;t;,cjjap 
pclijke ov0rwegingon ( o ehouê van 
Lands c ha p , i;ezo.n.de kwali tei t spr-a- 
d ukt.en , ... ) m·eespelen. Daarvo0i; 
wer4ne 2 ljonkmodell~t'l als alteir.pi.a 
tiie'f gesteld" Het gaat om een semi 
inä:ustrieel en ··~et gemengd be1'lri,i f. 
Eeen kem bá na t f e van de twee zou ir 
de toekomst dienen !lag,,:;· rf•s:'.:i :.,1 
wor.den. Verder wo1··it 1,og a"..s doel 
gesteld: 
- R.ansen voor kleinsehalige la.r!d 

Jrouw s ch epp en 
- ll)·eer p r-e I'ä t e r-en van de e en t-r-a l e 
ligging van Leuven ( Boernebond, 
Fa ku I tei t landbouw KUL, ... ) 

- rireer verschillende produkten op 
de markt brengen 

•· bedrijfczekerbeid bewerk$telligen 
- onderlinge ~e(!;rijfsh·ulp 
~ stimuleren van ond'et·zo&k 

Richtdoelem om 
iA de ijskast te stoppen ? 
Principieel valt over deze opti.es 
weinig te zeggen. Integendeel, 
. he,t enige wa:t, j,e als kr:l: ti ek ZiOl!l 
kurrnen g,ev'én, is dat ,ze wal\ té 
j.c;l.e-alis1tisch zijn. Naar het stad,•s 
bès•t'uur toe zijn die opties ató.e{ 
lijk vertaalbaar. De raadsleden · 
zouden de plaatsêlij~e proble~en 
mee.ten laten dea~stromen naar net 

nationale niveau. MaaF aang?zi en 
dce. boremgroep eJ:ektoraal weini~ 
bela11g~'i j k ia ep d? bP.~angenve:rd e 
di ging st,erk v-e-rzu11d a s ( ~e Roe 
venbond die b~nnen de CVP vJLa de 
éCLT-grorp werkt ) , hoeft, men zich 
daarvan weinig voor te s't,~l~en • 
!Uermee willen we geen a~~bi aan~ 
goven voor onze plaatseliJke poli 
tici, enkel een verduidalij~ing. 
wet, J1aalbaav is op lolrnii!l ~J:V(laU 
is een gr(l)•~dbeJ.eid in h,e~ Ra;q'e'l" 
van de s o ri,chtd0elen; b;!.Jv0or1lleela 
doo~ het verhindoren van spetula 
tive braak en verordeningen tot. 
vruchtg~bruik. 

En toch roen er wat. ! 
Heel wa+ iiktie- ifo werkgroe,p•~•n Z!L.11'1 
ne laats'f,r> jaren 111 t. êJ,e grond J?,e 
rezen ( v'1 n o.nd e,:- de beton ) roncl 
d~z,-. ornt l<H'.l',tiek. Baaigem, e en 
àr,,:o ~ r ,3-.-Vla&.?',tlt-1·en neei't aan 
g.,.:oon: et., c e r-er in s t.aa t zijn 
nu r- lnt in f ... _; ~en hn!,11.,~n te nemen. 
De •wackNroep.beLer landbouwbeleid" 
s t.è l d e h.i+ spuit."-1' v,!ll'l horme,nen 
aan r! lnlltlc ">1 met.è,;n ook de glo 
bá,l e -"vo11Jr,i" io d,, landbo1,lw. Ga,in 
',!8 înd<>rda1Jà een •,oekomst tegemo~t 
·;,rr. 1~1,:iho:..;.; 'laar bioindustrie? 
0-:lr in .. ·,uven zijn !lierrond groe 
pen ~kticf. Allen die bek~mmerd 
zijn om de toe)rnm.st \/an onze l,9,nd, 
bou;:, z,j ,in van r,;q:-te welkom op 
.een st.udto- en önt.m:PeL:l,;.n.~eda,g, ~ 
die d'•'1r"'lnt. \"l'P 2lFEBJHIARI in ih~t. 
pa.rceiliecentrum DON 80S00, Zwalu 
~enstraat 6, Kessel-Lo; 
11 '',ET CE?,01':D V0E.DSEL DOOR EEN 
LAXDBOlJW OP 14ENSEN11AAT NAAR EEN 
RE;i.TB'i'VAARDIGERE SAMENLEVING '1 

Programma: 
1'.3. ,Ou: onthaal en inschri j vit.g 
14.00u: verwelkomin van de sprekers: 
- JP. De Leender: "van landbouw 

naar bioindustri e11 

- Jef Geldhof 5 Baaigem ) : 11 Kleine 
boeren hebl;>en' toekomst, 11 

- T·ony vna Quc,bt en Pol Rer.d.,;H•s.: 
" lilologiscbe lati,d- en t,ui-n'bouw: 
mogelijkheden en moeilijkheden 11• 

- _ lh1•k_ Thienpt>llt : " Verdeling van 
biologisch grornten en fruit: korte 
sc~akel producent - consument 
- D·e Poort,: voo;rstellinR van de 
J!ierk~roep gezon<le en recht.V"aa.rdige 
voeèhng r,ewven . 



1 ,DSARCHEOLOG 

ti)V., 

Wat deet een archeoloog 
Zowat een 'klei:n jaar el · · al ve11- 
c h e.e n in. · s t ,,m ar- 
ikel t.j e, :Î!,~, aak,t 
,erd '1an' t:'ha, ·n dre 
UL(LettS en deling 

At:cheolog~~ en het ur over 
een even,t.u_eel op te r a e .c e n , K-groep 
Stads archeologie. Oi t ter v-ervangi,ng 
van de Le·uvens!! Werkgroe v o Middel- 
eeuwse en Mo&erne ~rche die be- 
gin deca be~ 79 door e udenten 
a,:11ch pgerá!ch' sa•men- 
we,rl,c _e a,fde· l,o.g:i.e. 

fl ten a:f e r e n , 
o 'ciëntie ten, 
rd al v Lug uii;geke,ke,n en meer 

e~manente dienst,die dan oo~ full- 
ime zo · - · ar later 
s het werd 
oedgeK e 80 
a • 1~- 
ie el ge- 
p ~imte 
,e, -Gee,=- 

t't"u · an p.I an 
en "he . . wat be- 
tekent uwb a kk e n woo'1!'d. 's cads- 
archeo . enslocce • · archeo- 
log~e en t doen Voor 
sommi o ~rage~, 
maa,r ,· uLdelijk 
~~t~o heo1o- 
gen v ven1een 
nogal e ·e'',zoals 
ik oo c -e n, , h o-r e n 
vallen.Dit laatste :i.s sprekend 
mee de no'aj.ge za·kken zout. _te nemen, 
maar het 11·p~ert wel het &ooxsaee- 
beeld & ijlgemee · · ft; 
nl. kesr g,11aMen · e- 
ten ën , tal ni.e 
slagen -e n te 
mo d-d er '1!111 s •c, .e r-v ë n . ,H,e 
ste is a~n het beeld 
sche seb ·age'l!,de v ~· _ 
die her r sehatten uit tle grond 
to~ert. ig nu. Archeologie (van 
het Grieks a-r e h au o s wo ud en Lo go s=v e-r-: 
s tand', b · · ing; is dus-: kennis 
va.n het s niet,s. d'a n eeq 
vo :tw a,a,ii· tori s,crl) ,s ch aiJ). 
M.a.w. greschi i j v è r van 
bijv.de T;re,ede

1
We'Ji"eld~ ,ebr1,1ik 

maakt van -foto s,arch1 oogge- 
tuigenverslagen,baseerc eeu archeo 
loog zich in de eer~te plaats op de 
materiële ·veTblijfselen v~n ~e h~~- 
toriscóe uo d e o:fi cu,]tu•\hr .die h13 
bestude·er name alles,\o!'att boven 
en vo,o1;al r cire ~rpT)cl bewa,a.td bleeJi. 
,&e,n arch•e, d1ad,pleegc•t d,us. het 
"bodemnrchie en maakt geb'li"U!I.'~ va n 
alle gegeve,ns die uit dat areb!l.e:f g,e- 
h ld kunnen worden. Een voorbeeld 
aa 8 · • · J 980 uit Leuven gegrepen. eg1n Jll'lll • 

k de Lewve•nse Werkgroe1> ve e r M!Ld 
d or eeuws Ärche"oloiie een p r-a.cb t; van 
e pluim 0,p haar mod,de,1;ig,e hoed s te ee:. Een ko',n,t1r111iie V!ID d,e D'Oi11W•p1,1,t voo« 
laets t 'op e e tre,kk.e,;1 v1e~gel ve~ 
t St. Pieterszi,ekenhu:a 'lMdde ~o t 
ontdekking van Romeinse bewon1ngs 

genlfl!! Geen goud,geen tempels of 
• ts va_JI Caesar.Wel een aantal 

lagen grond boven elkaar,elk ve.rschil 
leud van samenstelling,3 tot 4 m on 
de~ hec snraatniv.eau.Elk van die la 
&e'll,waariq !'1;>t,s,c.h,erv.en en s tu]d~~n 
êlak'J) an z a een, J<o r·i;e:s pon cl e,e r t m é t e-e-n 
e'lïronolo',giisch -à.fifrensb•are .fase.Ve,:Jè. 
mits ze zich 9:p, elkaar hebben afgezet, 
komt de onders~e met de oudsee.~n ae 
b9venste met dè jongste fase overeen. 
Wat doet een archeoloog? 
Eerst en vooral registreert hij al 
Les voorzichcig,Rij focografeert •n 
tekent het profiel (dit zijn d'e la- 

·•en dia ver&ikaal' ~o•rsnoden worden, 
.zlie te'ke,ning,f.H1iJ vcr z ätn ë Lt; de 'lJ'a·èè 
rá.iHe overbiijfs'e'lem uit elk va;û' ïlê 
lagen ■part.Het ove•trotc dlel lii~t 
van bestaat mee·sta.l ui-t potscherven 
omdaç deze het best bewaard blijven. 
Eventueel woraen er nog hout-of grond 
stalen genomen,die dan weer anêlere 
rnmormatie kun~~"l!, ~ewen,m~ar dit ~ou 
oma te y er lei èl,,e:n" 

~::~ })?4 ~- 
: ·; . ··;·~~ 

4. 

,-, ... , ... ,, 
el ,_ ~-: .• . ~-; ·.( 
-~'8~ - : 
•, ,,,,;" • .•'°' .f-- I 

• ·t : , 
::,,,-,.._.,. 

V,o,o,r.b eel.d keni·ng- 
(~ierings traat L~uven) met muren 
en verschilletl..4e bewoningslagefi. 

N~ deze eers.~ fase,het registreren 
of het veld~erk~wolgt de tweede: het 

-a u+ en bib Li o f,rue·e·kw e r k , 
ulbU.ka,tie me,,t d,e resul n 
nd·e•~"~oek e · s o o'k 
t,eU ih i t ,ond· - 

s aa er in. èn b r o r 
de, Romeinse bijv. C 
De Aello Ga reeds de 
vo.o-r b e e Lde n 'k e n j.o p 

et onden 
eer en in z 
kan •aatst 
ne k het 

de sche a 
wee , en yer. 

1111, _ e t,wee • ,_ maanden. ver- 
werking.Wat nret~eu bew,ijsc dat arc'beo 
Lo-g e n meer vertoeven in de droge e:n 
se,renè s f e r en val> biblioth•eken en 
mus,e~,darn in v·ochrige putten ent.uilen.. 

Mäe het àe~g~R 
•lf,e,t;c ond e.ne c.e k va n <!e Ro,meinse f)o.t.ten 
en pannen(tenminste hetgeen ervan 
restte) uit de Leuvense ondergrond 
leidde tot de vo),gende resu1 ta t e-nr. 
Leuven werd tijdens de Romeinse pe 
riode b ewo o nd v a-n.a f h e u laatste kw,art 
va IJ de e e r s te 8'eu1,; na K;d,s tus, e.n d'az a 
bl~,o;niing ij'tt<;!pt èe;g,en het midden va,q 
d,e die.11de e.e uw ,1i,a ~11istus,Uo,ev1e,e,J: !!l.,è<n 
s.e.n er woonden,be,t aantal gebouwen 
enz. w c t en we ,(nog) ni,et,maar g r'o e t 
zal deze nederzetting wel n1et ge 
we.est zijn.Het gaat h I e r waarscbij11- 

lijk om een eenvoudige baanposc (af 
s p ann'i n g, als je wi1) langs de s e cun+ 
d a ii.r e ·weg '.11ienen-El · · , Hetgee'll we 
we 1 w,ete,n, is al h ,"'e'r,mi es 
na ee1,1,w,e·,n s•p ecu l•a een (Jlo·ge~ 
lij ke <R,o'llleî n's e oo an L'euwe,n, 
met veel verhaaltj n zelfs 
een nicht v#n de Ju rol speel- 
de,eindelijk het kei are bewijs er- - 
voor geleverd is.De vroegste geschie 
denis vijn Leuven moet d1,1s aangevuld 
worden.Hiermeè zo~ · lij~ moeten 
zijn a..,N: a r c h ao b o g e n r a.r e b.e e.st+ 
j•s zijn of goulso maar wel de- 
gelijk z,invoJ:'1.,e, ar l•ev,eren en 
via de 'h a.a-r e i.g.e n -e s ,ge,schied·e- 
nis schrijven.Stad ologen hou- 
den zi.cb meer inzonder bezig met het 
r e.g i.s t r e-r e n van het s t.e'lie1ij k bodem 
archief, dat in toenelll'_ende matte ver 
niecig'i! wordt door n,Ïie,uwbouw van 
al.ler1'ei s.oort,e - . \legen en 
rio 1 enn,g,e'tl, en z . de nl'~ d•,if é'l "- 
e e.,,µ,~ s~.e o e_<r.,,Slip or o n.g mre è.'B it1e 
s·t eaen., b e.s\taa t d , , . rcfUe.f >r'o.o•r 
90;( uitt: middeleeuw·s materiaal. Hier 
bij moet •nog gezegd .,.O'Tden dat stads 
archeologen mees cal i,.n tamelijk moei 
lijke omstandigheden moeten werken 
(bouwpu~cen en zo) en veelal niet 
meer kunnen. doen vlug en zo 
veel mogelijk ce ndien d• 
a· ,;✓ éla-n ,:1og kt,is het 
he t n,ret me· n,, aih,oewe!l 
we il hit~ iat véwl 
kl V·ab hebbe ltaten van 
enkele Gn.ood)opgrav an verle- 
den jaa.r zullen 1:e z±èn zijn op d,e 
centoon·stelling "Een blik .op het bo 
demarc1\"ief van Oos c-B.r,a;bant", d'ie op 
4 febr ll!a:i;î, b,aa r deur en. .o,pe.nt in de 
Pnu · · t · 'tsgebo1,1w 
l!,e1t _e d:Jjd!e 
in~ . Hid·del- 
eeu er t zijn, 
eve ins materi~al uit tienen, 

Ji'a,011 , '1).01,> scJi,aa.1 
11:.•a,a·t i. na ~.11. 
11:/è u:V,, t Ui S 

Roeg,aarden en Bierbeek, en het pre 
historisch verleden van de gemeenten 
Orp-le-~rand,Opheylissem,nanden en 
Ho lsbeel!,. Fo,to 1 s ningen zul- 
len van dit gèh tdj,ke en 
ve 0110I ik ~ e 
te a,an tie,neoo,ns ttei- 
l i to t · e;n >is e l'k,e 
we gankel l I tot 19 
uur, s·za,terdags van 9 tot 13 1,1ur. 
Tot slot nog iets over de BTK-groep 
Stadsarche~logie.Heb je vragen.info 
of inl~chtingen nve11 archeologische 
vona,s lle'll i:n l.e1,1ve,n-s tad of G-roo t 
Leuv.en ?,Sp,t'ingen bij je tbui~ é\,e.pot- 
,u,e " -· e ,gr,o,nci'l:Slea'btt,s Un a,d11•e's,; 
Si I t r,uci.Q',b dl.j (H.a"1J;-M·aa r ba trá,a O 
te: 22325 (e,nkel :v:oormiddag~ 1 

J.Van Impe 
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·NSTA[DEUR 1 

"-Het CVP-llwrea•u dd.n,gt er 
met alle kracht op aan da,t de in,ter 
nationale organisaties van de echt 
demokratische partijen alles in het 
we·rk zouden s te11en om in El Sa1va 
\ior not e.en -verl1uimfun,g v an de r,ege 
ring,~basbr te kome,n,,_.t:e,n>eiflde zo snel 
d!lo,ge1ij1k laot een demokracisering v an 
het regime en een fundamentele eer 
bied voor de rechten van de mens te 
lc.o.me n" . 
1>e CVJ? en de EVP wOlen n og.ma'a.Ls de 
,realiteiti verdoezef!.en door ll•e d o-a n 
also,f in 'El Salvidor uitet's t -r e c'htis 
en.uiterst links in een burgeroor 
log verwikkeld zijn en de regerings 
junta me t de kris ten-demokrat·en op 
e·en h•el.'s'te,l. v.a n d•e d•e_mokratie zouden 
uit zijn.~tie bro'tune.n g.e-v e.n a,§n dat 
de kri~ten-demokracen in El S~ivador 
verdeeld zijn in een minderKeid van 
juntagezinden en een meerderheid die 
d·eel u•itm'll•akt van het v o Lk s f r o n t . 
lfet kiezen voet "e-e11 ver11uimin,g van 
de re ged.,n•gsb,as is,-, Cmi l i tai r e n, kris - 
ten-demokraten en enderen) betekent 
dus aen uitdrukkelijk steunen van de 
konservatieve recbts~ krachten,die 
verantwoordelijk z!jn voor de repres 
sie en d,e mo o r-d op 0,ntelba,e.n. 
Wij ond.ea,schrtjven voll:edig de kor 
re~te analyse van de K~S en vragen 
ons af of U in geweten de officiëte 
resolutie van de CVP-EVP kan volgen, 
ep zodoen~e er cóe bijdrag~n de 
V·laa!fls·e opinie te misleid.en.Is hen 
t o e v a l Ld g dat g,een enkele C:VP-er, de 
petitie van vo'l.'ksv•e,rte,genw,oordiger 
Jef Sleeekx in verband met El Salva 
dor mee wou ondert~kenen? 

á Ls kris t e tre n vra,gen wij ,u en(j.ub,bèl 
zinnig st~lling te nemen veor onze 
talloze mejegelovigen uit El Salva 
dor die radikaal opkomen voor bevrij 
ding Ln het spoor van Mgr.Romero. 
Dat zijn bijv. die twiatl& priesters 
die in de hoofdstad een ke~k bezet 
Een ''totdat de stem van de gerech 
tigheid z-a L zl.jn geboord".Dat is bv. 
ni:e t Napoleon Du•arte:, lid v a-n de 
j u,nti.1 eg kd;,,s,ten.-demo,k.raa t. 
Wi1i h op-e.n dat tenmdtns te de A0W-fuan 
d a t.ar i s s e n van de ev1P de mo e d zullen 
hebben duidelijk de belangen van de 
Kleine man in El Salvador -en in 
Vla;ande1ten.- te behartigen. 

Kris te·nen voor h.e-t So,ci.a1tsme 
GonscienseS'Jtraat 4·6 
2000 An cw·erpcn, 

HE'.l! OULEPAÀRD WACHlr HE'JJ SPAN.NING 
0~ l:IET JI.NTiWO(!)RD vJ>;;Ji 'n)E· LEUVENiSE 
C)I-Jil-,K·E NS ! J ! 

Vl<OU\·IEI\ TEGEN DE KRIS IS 
In 1973 b'egon de e,konom~sche k r i.s i a . 
Tn 1980 !is ze e r nog e,11 in ~981 wo,,rdc 
ze nog e.r.g.e r . 
Wij vrouwen voelen dat maar al ce 
goed aan den lij•e: 60% van de werk 
lozen zijn vrouwen.Vrouwen vormen mo 
menteel een derde van de werkende be 
voilking,m·aar twee d'e e dle n van de werk 
Lo z an! ! 
De regering en het patronaat wil de 
krisis deor de werkende klasse laten 
betalen: maatregelen t~g~n de werk 
lozen,loonmaciging.,afbraak van du 
so,cia1•e zeke,:heid.Ze v a l len d aa ri n 
EERST de zwakkere groepen aan: jonRe 
ren,gepe~sionccrden,zi~~en,gastarbei 
ders,vrouwen,werklozc11. 
Nu het krisis is moeten wij vrouwen 
terug naar de haa~d en naar onze kin 
d-e r e n j.d i j; terwiJl wij v r oè g.e r ja La h.et 
g o e.d ging met de .e-k o-n om i e ç bè.g e.e.r.d e 
arbeidskrachten waren.De regering wil 
het dopgeld van niec-gezinshoofden 
n-a 2 jaar tot 9.581 fr.beperken. De 
maRtregelen tegen langdurige werkloas 
heid zullen verstrenj!ert, Part-time 
werk zal uitgebroeid worden.En Jat ter 
wijl er massale afdankingen zijn (Syl 
vania,Bosch,Philips-Heverlee plant er 

400 ... ~. Wij verzetten ens me_t klem 
tegen al deze maatregelen,w,ant wij 
vrouwen hebben recht op arbeid ~nop 
dopgeld.Blke aanval op vrouwen is een 
aanval Op dé werkende klasse: als 
vrouwen hun job ve r1l ie z,e'n .,•da:a,J.,t d-e 
koopkraeht van veLe gezin~en. 
De regering wil alle lonen boven 35. 
000 fr.bruto blokkeren.Het geld dat 
hierdoor uitgespaa1'd wordt zal zeker 
niet g-e'1l,11uikt wo1:1den1 om nieuwe a.r-b e i d's - 
plaatsen te sch,e;p,pe,n roa,a,r om· nog ver 
der te a~toma,tiseren.De loonafbraak 
van vandaag is de werkloosheid van 
morgen. 
Wij vrouwen tegen éte krisis,wil!len 
onze kna,eh ten -0 und:eLen ttège-n el.ke 
aanval op on a e verwo.rv.enhe,den.We 11e~ 
kenen op een eensgezinde strijd van 
werkende en werkloze v.r o uw e n. en man 
nen o.m de a·fbraakmaatregelen van de 
regering tegen te h.o u.de n . 
IDlT ZlJN OMZE tI$EN: 
-werk vo o r d.edere,en 
-neen aan de werk.loosheid,ne~n aan de 
,an~al~en op de werkloze vrouw 

~voor een zadikale werkt~jdverkorting 
met öéhÁoud van 1,o'on en met a v a n r e d ic 
ge a,a'nwervingeru, zonder s-tij g,i t\g va.n 
het werkritme,neeu aan de ~itbrei 
ding van de part-time 

-geen verborgen huisvrouwenloon,nocn 
onder de vor6 va~ SPT,noc~ onder de 
vorm van splitting,noch dDQ1' andere 
m a a t r e.g-e Len 

-gelijke behandeling van v,r:ouwen en 
m a n n e.n in de sociale zekerheid 

-toepassing van de wet op de gelijke 
behandelin1 v•n vro•uwen en mannen 
in het a r b e i d.s pe.o c e s en v-ain CAO 25 
(gelijk loon voo-r gelijkwaardig wer'I<~ 
-p.een b e s p a r i n g e.a i.n k c k Lé.k.t i e v e voàr 
zieningen, goede en goedk:ope k Ln d e r= 
kribben,bereikbaar voor iedereen 

-voorbehoed'smidclelen gratis- voor ie- 
d e r e.e n 

-abor-tus u i c h et strafrecht,de vrouw 
beslist,aborcus aan terugbetalings 
tarief. 

-· BETOOG OOK MEE OP 7 MAART 81 IN BRUSSEL 

Koncaktadres voar Leuven: Blij~e 
Lrrko ms t.s trast l 15, 3000 Le.u v e n. 
Tel: 23.96.92 

l(\jk 1))) !I•~·~·· (!(~111: 11(~(~111 ,~,~·· ,tl)(),llll(~Ill(~ll1: 
11,!1: 1l(jI,~111t11.1•,I is 111,,,~1· ,,,1t,t1•1I 

ONQAN~S . rs NQG §l'~EDS 
$1LE.ClfliS N~ ~©©iR LEU- 
VEN EEN liî1S.CH !JEKE- 
KEM (IN 10 NIJMMERS) ! 
rekening: OOl-©595401-24 

~ET 0IJLEPAAR0 IS HET WERK 
VtX:N Vi!R]JW'l ldLl ®ERS,! 
HOE MfER M'F.DEW-ER~ERS .Hlili:.' MEER 
MOGELIJKHEDEN. 
HIFORMATIE VE~ZAMELEN.SCIHRIJ· 
VEN, T~PEN ,Lftl'fc.,~U'TEN ,PLCl(HEN, 
PROPAGA'NBA, VE'RS'PRE I DE1N ,ADMI 
N I STRAilï E , ••• 
ALLE HULP IS WELKQM 
~EEM KONTAKT Qp . BLIJDE 
fN~Q~1STSifRAAT 115 LEl!JVEN. 
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