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De Vla ·t· 
par~ij' 
er van 
Vanuit eer ~ra ' 
zijden d~ . ~j te kleur l G 
Rob Vande Za en Eugène Van I n in een .pax:ti.j 
als de Volksunie? 

VERDER IN DIT NUMMER 

Delhaize: 
de leeuw 
slaat toe 

1 J00 mensen v66r de ves 
tiging van een Qelhai ze 
langs de Dies eses tcenw(<·f, : 
er lijkt een tekQrC. Dc:1- 
hadae wi'l dat l'e.l opllossén: 
werkge tegenheid ; ii rnoei 
lij k te verijdelen. Richt 
:loelen zijn tegen, plnn11èn 
kunnen aangepast worden. 
De kleinhandel val\ Blauw 
put: wordt l5edreigd. Wie 
zal d,it schaakspel win- 
ncn ? 

4 

Sport in Leuven 
Ondnnks het geflui9 ter 
gver 2 .. •aru;lijvi gheid is 
liet Dijlepaard toch een 
sportief paardje, een 
renpaartlje als het ware. 
Met zijn ambLcics trok 
het naar Frani,ois Scl,ell, 
vooi;zitter van de, Sport 
raatl. 

5 

Verd\,enen podia, kuns c 
we~ken van al,l.a,d.ni slag, 
exócische, pinp.u1 ns : 
vanaf d eze maand houdt 
liet Dijlepaard het wel 
voor gezien. 
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BPA 'Tempelhof 

nieuwe aanpak 
van de Leuvense 
ruimtelijke ordening? 

-PA 'Tempelhof' wil 
u -s en de Dies,t- 

1 de Van Mons·· 
!ta.ft-toMbe..1>,tei~ - 

, GeluRl<i!l mo1:h 
ge·r~ hun 1.en 

en nog vè~r het d~i 
nicieve ontwerp. Wat zij 
dan ook onverbloemd de 
den ... 

10 

was 
o ëo) 

, !iog geen 
ter d-ceigt het 

e_!!ntl!wn zijn deuren te 
moeten sluiten. Za1 de 
nieuwe rektor (De Somer ?) 
zijn luisLerbereidheid 
ook omzetten in een e- 
del gebaar ? 11 
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DELHAIZE: 

DELEEUW 'SLAAT TO 
De grote warenhuisketen 'Delhaize-De Leeuw' is van plan Langs de Diest_se'Steen- 
weg een supermarkt te,,v:est:iigen van opppe rw (da1t i · lil.et fo,t1- 
maat va,n de Nop1i'ii, · , Al!berH <ess,el!-'E.o 'a.druk -ge"A bp 
:v.oedilng,. Daià1rn·aa•st be:pe·Ji\kt.'e g te;lèti!Ïlè. r en.« •dsa'171ti- 
ke!Le'tl worden voorz . -ten a·eze e' ze!l:if, n han t,nE?r ,er 
een doe ... be,t~zeil.f-zaak. beginnen (l .li'. en een p· voor· IVO w. ens moet 
het komple~s vervolledigen. 
Deze p l.annen worden door de handelaars van Blauwput niet met ge j uti.ch ontvangen. 

Voor 1ten betekent de vestig.:Î!ng van een su 
permark 1; OP anderhalve ldilemete.: alis tand ~en 
seti.!!cU·ze l,l·ap, u-it de omz:ett. 1tt:_u_n !lro.tes•l: 'be 
i;e;i)~ri:e de ~ranten, en 'als ,feákt:ie 1,d,.ero1r 
o~ganise_e.rde Delhaize een enquê!te bij de 
mensen die in de buurt van de geplande su 
permarkt ~onen. ~laar liefst 1 .JOO posii:ie 
ve anttwoorden kwamen binnen en toonden aan 
dat de b~woners-konsumencen in dac stukje 
Kessel-Lo weinig bezwaren hebben cegen,de 
ves•üg.i:ng van een Defäaize i,q hun omgev i.ng., 
Een sëudd.ë van het N.Ï.V.B. (,Nati:ooaál 
Instt:ie~u!:lt voo n Ves-ügingsbê.]eid ~n Bed1::i:,jfs 
adv~s#, die gebeurde i"n ep'd'rach<t van het 
l>1.C,,'M.1l. (Kationaal Ghristel'ijk Middenstand's 
vex,bond) laat vermoeden waarom de supermarkt 
zo welkom is. We citeren :"Het aanbod in 
de b.uu.rt: is zeer beperkt. Veor wat de con 
ven:ience (=dagelijkse inkopen) betreft is 
er s1rE!èhts l algemene vo·edingszaak, 1 bak 
ker en l slager," Hee atnbod aan winke,1- 
gel!eg'énl\.e-id is dU'll i:.nd•,e,11'.d:a:ad ,n-iec, ve,i,-blu-f 
f'enil :iroo tr • 
Hoe d·atr komt ? Eo wat het Handelaar,sverbond 
Blaulfi!ut (dat de winkelie~s vao De Becker 
Remyp\ein, Diestsesteenweg en Gemeentestcaat 
groepeert:) van heel de zaak denkt? Dat 
werd·toevertrouwd aan het Dijlepaard-op 
rond-e éioor de heer Sal:mon, voorzitter van 
h:e·t fütnde.laars:verbond 'lll,.auw,pu t. 

klein en groot 
s. .lle mensen, moge liet ver,kee'iid ,p:e:- 

grij pen. Wij inkelii.ers z,:i:~•ru 
niet per sé ,grootwa,renhuJ!sr, 
i:lat is te eenvóudig voorgesteld. Da;t 
mag je gaan riag'en aan.de winkeli~rs 
:in de diestsescra.at, die hebben n1-ets 
tegen het feit dat de lnnovation daar 
is want de men,s·en die daar hun booi:L- 
s .' · ok elke keel' 

.er.s , 

s. Ja. De stad ,praat maan voortdurend o- .. 
ver stadsvernieuwing en het aant,r-ekkelllJk 
maken van de stadskeTn. Ze v1:agen daar 
voor inspanningen en medewerking van 
de handel!aars : de kern van Leuve_o zou 
een, me~ gespeciali!ee:d wtnke~centru~. 
moetep worden G,1,o_E!:tll._ek3es enzo) ,. (§'e.r.w~J1 
i,n aJ:le deeil.g~~:m.eenten en woonke~en, 'de 
doordeweekse inkQ.p·en moe t,en kunnen •,a,., 
daan wo-rden. Voer Ke•11sel-I..o pro-bercen 
wij in Blauwput een goed aanbod M 
hebben voor de dagelijkse boodschappen 
van de mensen uî~ de omgeving. Nu 
komt die Delbaize op de sneenw~g, nog 
voorbij l!euvelbo$, Op dito manietr wordt 
heil volk weer wegg.etx,okken v,an het can 
trum, i11\ , pil aa,1l}1 van e-li n·aa,i;,to'e gel°:kt 
te woi,dén. )in voor eomm,j)ge ham!elia•a11s 
vao Blauwput zal bet een stueep doou de 
rekening ziJn. Ik schat de omze•t van 
zo'n Delhaize op een 20 miljoen B.f. per 
j"r, en wat dau verkocht wordt, za[ 
Ji,let ~•er in Blauwput verkocht worden. 

D'?. Maa, l 
een, 
f!o, 

S. De dschap-,- 
pen ijk doen, zó e moeten 
rondlopen of -rijden. Ze zuû Len dus voor 
het gemak naar de Delhaize rijden, en 
niet de l!loei t:e nemeTh · - gaan 
k · · d:e groente · eèk1p1- 
R -ander-hal te':ii 
v n'i~t b,ete 
B' . t <1nders, t 
w· t,rµm. 

DP. Daartegenover staat, dat de· omwonende 
bevolking erg positief reageerde op 
de p'Lannen van Dclhaize : J .300 ja 
antwo.or,den op de enquêr · s niet niks. 

S. zeker eeQ nó; veed'h;gs- 
w~n n dg•rge,Uj ke 1 11 vocs .ee'Q 
gew 'e•ine ~andel;aa,r e·t bij na 
onm '·k om daar van sta,rt. te gaan 
en te ,seaderen. Een voorbe·eld : door 
de verbreding van de Diestsesteenweg 
kan er Iaogs de straat geeg parkeer 
gele~enheid meer geschaJ!_en worden, en 
dan kan je n±et denken en winkel, 
Voor de ensep uit; de· l!leen kan 
j,e ehb:4iî:k OQ~ inl<el ·b~- 
gi Qnku1:re!!>, t d,scen t-1<um, 
Bl 'Gll-Tiense•s . t.)e, 
Jlouwmaa, se ;ippij Heuve eft plan- 
nen voor 250 woningen (Vlier- 
beekveltl), en daar zal Delhaize ook 
wel bnood in gezien hebben. Een waren 
huisketen kan zich zulk een invescering 
nu al permitte.ren. Een kleio winkelier- 
tje kan niet nu van s·tart aan Ï,n de 

et binnen v.i.j f jaar ,zoveel 
n 'êr in de !l,mn en wi-nke- 
' ~tegen is li~j een paa-r 

Uet 1 

een beltt'onken zaak 
DP. \tn wa.t kan het llánd BJ,auw~ 

put, en ? 

-~- NM een apena 
om W,ij 
heboen beroep g .C.M,V. 

Chri enstanélsver- 
spe · bristelij~, 
de tie voo1, 
ers · · e stevig 
is. · ~er- 
n ee er 

,:i;,eµ '.,, • . ee.n, 
(izei]êts ais ,ç,nl at 
is geopend ~ . A 1,s., 
" maat 1/ , zi ,n e_n 

•niet de ebben ve.l!derwoI!_ênde 
l!euv,ena a11s aan te lokken. 
~o kuhn n-cen~~um a~s B-lauW' 
pû,t ihun en. 

Df. Hebpen juilie l~ns ~ot slagen? Het 
gemeencebes,tuu1r meet nog een beslissing 
nemen. 

S. ]1< denk perseo:filij,k vao niet. El! i:s wei- 
o~g tegen d' vao Delbai t! 
p~engen. O en soaat élie 
i:i~a•à tt,i; al e van eeca- ;roe- 
·ge;;~, zodae 11:ingen at 
prÓMeem "· i.j komt, dat 1<11 het 
illP:A, bij die p_ , n e woonwijk van de 
bouwmaatsehapprj Heuvelho~, een s'!Peret 
te voortien li1as van 850 m opperv,la~te; 
He·t enige . bestuur mo,et 
doen, i zodat een ~ottel!e 
ve · · Il Uelba,i,.ze.,_ mo- 
te 

DB. 'El,1 
ge.nhèlL . 
beï.ds,p•la ook w 
bela,ng 11t zijo, zekE! 

S. Werkge , _ _ , ja, maar daar 
staat dat d - g~nb.,eid b 
d'ige wi al 
omzet v l):i, 
llQÎ,l .,Q(i)G Pi 
h._\j,J/p':j•i! , Il 
W'erk,gele _ · m 
gumenc. 

DP. De ii;p'laot:Lög -van dJ? supermarkt_ is dus 
zo goed als zekel!. 

S. 1k denk, tussen ons gezegd, da 
fü:nµi welf weet 
doet. ba1;1rhei_d 
zo'' ):1 ~ aê zaak- 
m:i,j äir' k:et en we 
er '90:i: oedl<eurin 
.op bog dan het g 
s t.uu:r · · n· orde. 

DJ'. l:n;ijkba - ' ,bo- 
d'e le e- 

~a Dènk d9or- 
sne e11ven ag 
zal kriJgè"n ;1,3.s- -er een Middenstands- 
raad zal ~ijn (adviesraad t.a.v. bet 
schepencollege i.v.m. middenstandsz 
ken)? 

S. Verleden is er een 
gaderi r d 
ra4id. _·. ~1!, 
dool' s els 
dan do en 
is een '~e,;'tuur s.amengesteJ.:d, met v 
genwoor~ig.=s van de verscbillendé bad 
'lijkeo. Daar-naast blijft he.e .Rand 
verbond bestaan. met zijn eig_ · 
vitteii:en ~zo-a'l!s. éle organi!iat ~ 
Gambrinus<~ee'sten:, Bie,:,J;ees 
beut<s,) , ~a"¼.'i' qJ3 Mliddens,ta 
ge,st' 

OP. Dus. . af aan tal 
worden:, e,e,n, spreek,buis 
de belangen van de midden 
veo ? _ 

S. Dall is nt>g af te ~achteu. 
hebbeo, de ha,Jidela-ars v1 
waehJ:e~ t.ait nun ad · 
s·M:.ch't, -a'iJ._e and:e~ 
al en~e~e ja~en. 
miclenstandstaad vi 
duren is _,lllij 11 • 
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Sprockeels geeft 
handelswijken nie~ls reden op, dat alle 
war~n (een ,plJ.aatsell!~s.t;mktur1:e,rd. 
hadden~ Enf" liJ~.e. 0"t>gam,sati,ê 
d" • • . !l.•n, nu i,s l:ii .. .,, 
, ,11,e M•lldd,ens.t;.ànd,s,r,a·ad , l ..,'us gesbicl\l, 
word~n v.eor de eev • Er zou samengekom_en 
vei,gadering we d s-te k_eê", ma,ar de 
ik n•iet w ll afgela5ft. Waa,rom weet . anneer de rad d zal samenkomen is ~ an we? 9pni'ellW 
zullen_ zien. ook ru e t gezegd. We 

planning 
Sc~p·tieisme eve11 d , 
wat bet'l:'e'Jlt tie" e. hele Iij1n, dus, zowé) 
1 · vest~ging va d 1) • a ·a wat b.et-fritt d .,,.d n e elliaize, En da . e .-,1. denstaJJ.ds:naad, 

n i& er nog stad Leuv scaat zoi~ts al R" h e~ zelf. Er be- , s l.C tdoelen . · . op stedebouwkundig vlak . d" . ruime opties ' ie het stadsbe- 

stuur moeten heilpen"bij 
e'1:i8singen. D~e i:;iGhtdoelen 
,g'.èmeenter.aad ,goeqgekeu11d, Op 
we tezen : uE-r ~u'.l!l!e·n geen $11 
shopp,img-centen meer opgeric , 
~ggliomeratie en ·de regio. Het L'euvense 
1:s op dit ogenblik. hiervan iruimscbool!s v 
zien. Zij bedreigèn tie plaatselijke- lèa.e 
handel en veroorzaken toenemende verkeer 
~rul<,ce. Wpon- en winkelsktiviceli,èen ko 
~mmer,e ZQáls ve,le •ande11e funl9r:ie'S verder 
,van> 'è.J,kaall ;JJdïg,g'"~•·" ~.,. ~ . "~leicne s,up-e'!ie 
~unnen ecbtet cwe\L aangepaat; djjil aan de 
plaatse1ijke behoèfi:en." 

E~n dezer d~gen•moet het kol¼ege van Burge 
meester en SCbEIJ!enen een besliss,~ng nemen. 

:===~=~--:~------===~==~:::::====~=--------~.·--:·✓ -----□- S'PORT IN LEUVEN:; ~~ 
D~E'5SnPO~RT~RAA~~- D~~~~-=---~Y,.-- · 

1L11~ lflm !fe. g1tO0.t•IUIAt11/i.uizeu -Ót • .t euvel14e.. 

T'ia t0c'1'i tiaa~ 0~d ,. h t i , , .. • • \'' 'n•.n~.ii• ,~e.t ,g,efluis- e,: (:)VeT zw,aa~l:1:J vig.heia is het 
DiJlep,aa.Pd een sportief paardje e'en 
renpa~~dje als het waxe.Dàarom ~eet 
het B13lepaard ook g~aa~ ~aar het 
naa7 toe neet om ziJ"n s•;o.rt .. ambi.t· -- ieve a.e s waar te mak.en .De sportraad 
dus.Een ac<inl,.eiding t0.t een gesprek 
m,et. Fra:n:~<:1i;s SchelL, de v,o.0rzi tter. 
1f v;i.n,~t .hae.r :vandaag een e•e,rste 
~et.el't.Je ltJ,à.j Wijze van kenn±smak:tng 
'? twee~e cieel en nog veel meer · 
vindt U in het volgend m,1mm er. 

D.P.:Van waar komt de S.S.L.(Stede 
li jke Spe.r t r-e.ad Leuven)? 

F. S. : D'e, $, • .s .. L. ,is f ei ~e:li j k orrts:l;.aan 
clo<_>,r d,,e' :ru·s~e-s van de .gemeent,en, z..o,•i1 
5 Jaar geleden .Daarvoor e.cht e r- be- 
s benden ·.reecls sportraden in verschil 
lende d_.eelgemeenten bv i Leu ven zelf, 
Ke s s eû+ ï.o, •. Die sportraden- hadden 
reeds vóór de fusies contacten met 
elka!l..r_ ten.,~in,de een S.S • .L. op te 
;r::1.ch_t·ert ,M,e,t de fi,,si&:;i is ,men dan 
Q. e fin i t,,i .e'f v ~.en s t,a r t /!iè,~ä. a,:q . 

F.S. :Wel het doel van die raad is 
vooral het promoten van de sport in 
het algem€en en daarbij het reali 
seren van inspraak in het Leuvense 
spor:tbe,l~'i.d. Volgens de statuten wil 
dat z.e@gen,: 

he,t ad,vis'e,ren van sp,0,i:,,taa'hijele,gen- 
hed'en; 

- het be-v0raeven van de samenwerking 
tussen de Stad, Lauv en en de s po r t> 
verenigingen; 
het geven van sport-voorlichting; 

- het s·t:j;m.uleren van de opleiding 
van s;Där<tle;i.d e't'S; 

- het. tê.rs b!l't?èhikkii,mg ste,.111.efl ·va.)'i 
mil:dcl,eJ,e,'Jl,(f'Jiin'anciël·e, l.)y:); 

- het adavfse.ren van 4e !:ilgem,ene ge 
brui.ks.veorwaarden van de accomo.da 
ties beheerd door de'SpoTtdienst. 

In verband met dat laats_te kan ik 
~P,merkei:i dat er dankzq d,e sportraad 
eenvormige tariewen ziJD gekomen - 
ivoor h,e{, ~llbruik van spo-n:ta,ccomoda-· 
~ll,e,s,,flii.V?, 11i,_te,1llöad,en, a,p.o,D.Jt.p;;];einen, •• ),. 

D.P. :H:oe :ï:s de s,po,r't.raadl nu samenge- 
s·teia:? 

F.S.:De spoÎtraad is samengesteld 
uit de vr.c.>egere deelgemeentes: Leu ven., 
:Wilsele, Heverlee, Kessel~ Lo. De Alge 
mene V'erga:de,ring -v;an. de J'aad besibaa,t 
uiit e.en 2-ê•-tal led~rr.lM(e' ie.den zi,jn 
r,ekozen fll<:>Ol" ~e BpQ.-,.1:l'~P:e:n 'lJl:n dè 
1>eapectie,vel.tJ,ke g,em•eel!1l't,en d,ie dan 
op hun be=t samengestce.1.d z:!!j:n d100,r de vel'ahtwoorde]ijken van de feite 
lijke sp0.rtc1uba.Op dit 0genblik 
vertegenwoordigt de spo~~vaad zo 
een 15~ c~ubs,Daa~naast is er een 
dagelijks öestüur dat de functies 
V18'rViUit v.a,n elk rds.g,eli.Jks-"bestu,ur: 
voor,be1'efdin,g_ //., V ,, , Vl';'rslli.ii.'ig•en,, , • , 

D.P.Wij daenten d~t de- s,t,ruetu,ur 
verarrderd w:ae • 

van 8e1stuur-J 'b:!:j 'o,pgericb:t·ts.tnds 2 
jaa:') .Dit_ wa.s interessa;n'f. omqat meo 
zo· 1n overeenstemming kon kamen met 
de ?is•en vää ]'let kultu·urp_akt.@p die 
manier kan L~uven erkend worden als 
'sportgemeente'en p.enieten van sub 
sidie (o.m. voor het tewerkstellen 
van 2 sport~unct1onarissen).Het gaat 
clao.rbij om een vrij groot eedrag: 
·om en bij d;e 2 miljoen. · 
D'ie 'Raa(j: van Bestuur' :ts. pa,r:irta:l!T 
samengesteld uit 11 leden van de 
gemeentera~d en 11 leden van de 
sportraad.Voor-zit ter is d.e · schepen 
van sport. 

D.P.:En is het dan die raad die be 
slissi,ng.srecht he.e'f't'? 

? • S.: Zij 'l'ree,fPt be's;1,issingsr>e·cht :i,n 
al wat spprtinfrastructuur aangaat. 
D.P.:Heeft de schepen van sport dan 

niet het laatste woQ,i'd? 

F. S.: · a · d voor 
de g d,!! 
s,po:r ~egen-1 
heden eo en 
uren eD ge- 
beurt de, Raa U.l' na 
advies van e sportraad. 
D.P.:Er bes~aat ook een ap~rtdienst. 

Nog Le.ts and e r e ? 

F , S,. : .Ja , p.o"rtd 1 e v,ol - 
. 1 eli :!l ~ af, d\3' sche · -,rlf.. 
Zij heef a-nc;l.ere v.01;1.- 
gens mij ligt o i- 
stratieve v.ra .De spo t 

KESS E L$E F EESTl;,N ''81 
Van 5 tot ·8 ju-n-:ll is Ke 'ef~H 
aan leesten toe.Massa' tei- 
ten en att'l'akties worde · , rende 
vier da en o·p het pu'ólielt losge,laten. 
Zowel · -- als sportak:ti~te'i ten 
w.aä-ro · ing, voet · 
ruil b s·bal, e,nz. ,e- 
d eit:all. og:iia•mma, • r- 
w !l!_j; z,e a:,n•d,eY.r,e 
Dijle :l:m•m,e,rs jk 
te la :tn de b de 
Kessel . en zijn - 
bij (of . . .Onze eks use.s arvoor. 
In afwaclit'ing van !3en lto-rt verslag 
van de f_es•:tivltei ten geveµ, we hier 
wel ee•n !1.sto,ri g;e- 
1e1genh d!l.e. na: d!l.n.g 
var, die w,e.d \l, • 

het il:je1
' 

In 1J60,na ~en geslaagde opstand te 
gen de rid(ie!l's en pa tr!l..cii.ë,'1's ond,er 
leiding van Fieter Cout~re~:L,waren 
in Leuven de fin~nc1ëie en ~ociale 
omsta,ndigheden niet e~g t'c.>C>sldeur!l.,g, 
He:ithaà:Ld-e it,d s~e:n en ,afwt f se.îl.ende 
be/l,,t;au,rsJ!,11; J·z,:l/,g:th.gM1 hai/;J;,!;l.:en 11il 078 
d,e stad, 0·1;1s die rand Vé,n, he.<t verval· 
itebraeht.Be ambacntsliedeîl' en gil- 
d en wisten toen èes tu,ar.a:ireeht te 

e1ge 
S'ommi 
treu 
ra,ad 

van d 
l5eh00 
wilde 
'he;r 

zou dan 
ber0ce;: mo 

•• 'tlJ101 e o 
e p va:n 

,a -stlle 
r adden a 

• s te sane 
Ket is .i ext dat 
gèldstu• g,en(~J 
§e9..c oren!t,j 
q:e ,S • gt ga·n 
fo'l!. n, z:LJ.,v 
stu mu,n:tm 
G'i1.s,'l:i en es e en s , 
g:.en onder het beheer van 
ti'enceslas en ~e-r'todn J 
was ook · sîdubb 
He\ Le~v i 
lil\ 080 
Kre!l. ze~l;l•b 
:t'e11d1e 'tlo 
zl'liveren 
Het 'toren de 
ten heeft op çle voorz 
melding Kessel Lo,de to 
kerk van Vlierbeek,de ka 
Blau11,1pu t e,n het silh.ouet 
,Le.u;vens,e stad~uis .llé kee 
d'e , wa,pens•c~ldfn \i/'a>n Kt 
Leu-:v,en n.a.a1st: è_Ie· wall:rde "i 
zijnde ,o fr.Dè opiàge 0 
slechts 101.000 stuks. · 

zeggen,e•l' .is ~en'Raad '5 



Volgens verk1a1tiingen van de nat:Lonal -vo. · - 
unie m1 al een kleine twee j • • e,:i, 
Leuvense 0;p;pesi t-i.eb anken v,a . nmi . , 
tdjden · · Lnderdaad ~S)tie" ,n,ne, ,. wat 
wei!. ne wa:at 'l7.Gl't1 i~• ' e•l!o. ~'Let 
Psl.~t;.ij w,eil. (ll'ir'e• v,en, m n de ? W'aa,r 
z,bt t·e en 7 Wat <;>o;r de ken ? • 
l11J1a_gen om u in ~en. Ä!i.t'd:'1teJ: als , lksunie in Gr001tt-Lleu;ven 
wat b i j . Maak het zekf maar uit, wat een Vital Geeraei:-•t•s, ee,~ Rob. 
Vand~ Zan..d n E!,lgène V'an It:-t.:erbeek: sam..enhou(lf a n een par.tij allis ~~ V~il.ks- 
unie. 

Vital •Ge . " · : 
"T • f: t '"'UITTO • ' .w,1e s , il1 ,'. ,,JI• -aa • 

OnZ:~ al!\l etten : het ~nd 
hat'ten qe ~it)oi:öe deT , ,de 
vakbond Voel', de finanoi e 
unief,, .. /, mêe betogen (in oe, essende1:lo, 
cese pens , .. ), , meedoen met de W 
(a'r r t.eel, nationaal)._ de VUJO-na- 
t i.ona iet partijpol' i ·e Vlaamse 
Bewegi,11g . TAK, ... ) ; ook ge ijd- 
schrif tje uit ('t Leeuwke~ · ~e 
s'cholieren aan te ti;ek.ken na- . . ~- 
middagen, en w~ we~ken·bo Tll~ll 
met V.A.i.s., Y"A,,K:..A., hett 'é·e, 
Aga,.J:e,y, •.. Een he)le brede·.., je 
zi.et.,. -miss·ch:i:_en wel een beetje. ten nadele 
van de 1>taa.tselijke akt i.è . Zo !l,fomen we al 
een tijd van. een monwnencenakJ:ie, in 't Leu 
vense, 1D4-ar het komt er niet van, 

Vi.t:.àli Geeraerts., een gémakkelijk _pr~te11~ 
de 28-er, is nuÎd-ig voorzi tte-r van de VU 
jongeren (1/lllJO) voor het ar rondi.ss eeent; 
Leuven. Hij is .,il 10 jaar in de VU. De 
liefde voor de VU .heeft hij nie.t met de 
moedermelk t,inn~J:!gekre.gen : zij is ee-Iëdet' 
het gl!,volg , .. · be'l.àngs telli 
de Vlaamse, . D.aarnu~s t :i: 
de hij zie pei).itii.ets,~. g, 
maa 'h~ ~tût;~ .8p 
, , , ... nel:e. . , . ~Je.n . 

D-Îjl:epaard : Laat eens wat opborrelen uit 
de VUJO~gesdi:i:edenis, in 't biezonder hier 
in t.euve.11. 

1 
I' 
1 

V:!.tal Geerae-rts : Oorspronkelijk bes cond 
ei: bij de VU niet zo'n een nood aan een 
aparte JOlltle:t:enlfäweging. Dit kwe.m Q.n$át d,1: 
partij ze,1'1: toen ve l,e jonge1:e,n aans 
'toch w · ' onder Împuls v_ • 
'Nelly ~ 1 r.eeds bes taan Q- 
g:ilo·~"pä, di c iln treuven- samen- 
geb1:ac w;i.s dit niet b:e'lemaal 
naar d arcijbonzen.. De VUJO 
stelde illl!llers prog-,,ess~ever 
op. :tn he.t .eg1.n. van de jaren '70 Wcre.'\ de 
VUJO ook ~e Leuven zeer aktief : zij ston 
den in de voorîijn hij de akties tefen de 
wantoes can · et zwembad van Le\/VeR, 
er werden · onaa I ve l e 1<CfnbaRten 
gelegd iohalistiJ;che .<l-i&~ni~ 
sal:.},e$,. z,ijn de k0;p;lop.e1:1s YJ!:11 
dEI v:O;:rb, g) niet -doez ge s toi,en 
naar 'àe gionen, met ui czondering 
m~ss,cn-i els, de ideoloog van d,:, 
groep PRO oban Artois, reda.l;.teur van 
het partijweekblad Wij. Maar eigenlijk is 
het nu, in veLgelijking met .1970, een beet- 
je stilgevallen. Onze plaatse iès 
zijn di · · ·ngegeven door . 

•ticllli'fle, , 
.. ~d-sena•tor é§endor~ 

p , . .rhuls t en pro ieeng~gee 
· vankel!ijke , . iek~1111 tee 

ingen Hoge-c ondeon,Js; Zi,j,11 voor 
ae: van dit KoÖi::dînat;iekomitee 

em a1s vanzelf tot inzet voof Leu 
ven, V'l;:ailllls, waa;van de d is, 

· • ing. voor Le e!ld 
·atiekomit!l,e .et'- 

ich OP, zin 'Jllllde 
~cen,t!,r,um e· Vei::e- 
was dit 0v lium dat 

1 · iln het KÓn is zijn 
· J<ongre_; . , M'San Van- 
ook dee1!11am. 
iteiten Ueten V~nde Zande 

niec .coe rder tot de· VU t e te treden, 

ft 

/j.e,t; 
jen". 

DP : Hoe bekijkt de VU jullie vandaag? 

V. G. : ffat Leuven betreft : "'e Z1itten. in 
het pol~èiek kollage van de VU i,n Leuv~n. 
Hî.eruit :O.lij-kt da~ we au serie·= weri,len ge 
nomen. 0p' ,l;J'/!·tioniiöJ,~ v1~·k Ng,c- da:t wel wan 
anders : «de Vl!Jó depken l.i,.nkser dfil! au VU, 
we "inden ,d.e vu ce nauw op ko;n.nwriautaü· 
gebied. -lsationaal is onze venegè,i.ioordi 
gin~ ook veel strikter vastgelegé:1. 
DP : Waarin verschilt julli,e p_arfij van de 
andere ? Hoe staAt het met juU'i:e. içeol.ogie? 

v. G. : We gaan p-ra t op ons onafü"'ê,""tike.iijk 11:a 
rakeer . lfet Vlaamsnat:ionaLi.sme, nóg a.ltiji! 
de voo~ams te reden waarom men aans 1u!L t J:, ij 
de \'j;)JB, J;s -geen. par:dmoni,um van een bep aaI> 
de stand of k).aiise. 'BiJ ons' vind je s tuden 
ten; gew,J.Î:le 301~gens, rijk en arm- .. 'Bij ons 
:oi-t ,;;r geen yakbond oj) d.e hie,J.en'., noch een 
financiele wereld, Een ander ]l..1.U'.!t is dat wij 
wel stre~en een beleidspartij ~e zijn. Ons 
probleem-blijft: evenwel hat do'O!QruKken van 
onae standpunt:en via de mandacar-i-ssen : , vcor 
een kleine _partij is dit dikwijlis zeec; moe:i.- 
1ijk. . 
D).' : Wel½,e le~sèn trekken ,da11, 
,Jll.t: -;i,n· 1·.t .. r· • t van de ko -t~11ad~- 
~11-pkci> . 

n we nog dat Vande za:riae prat ga 
dekree t voer de. llf1J;Ded(lrlands1ng 
lreddjfsleven. De V&<V<laamsing v 

· sleven, zo noe c 1:,iev 
t d.ekree t hE!e en ve 
dat wij geen · es ~e 
n J:;1i:j:ve1,1 1113 . . <100» 
bo:ven. 

•tsl:i,d ~igt '-'il:U.d"e: ~des hoo · 
'1<, meer 'Q,oven' d'àhll ,:il11, de g~- 

V~ e : ln '76 had t'k mij e'r hele- 
,maa,l tliet aan ve=achc d~t H~ geme:enceraa 
lid. .zou woiëden. Ik stond ais l'aat::s te op d 
lijst. ik was daar niec ap voorbereid. ~u 
nog kan ik niet aan atrle ,p ·, · ,· akt:i v • 
te.iten dee,1neinen. IT,k b.edoe , !:'ec.e 
&e's - want daar ga ik t.e~.;., ai:tcoe 
10aar we'L de k,ommj,ssii;eve11g~d 

issement 

DP : Hoe is de 'ii'UJO in Leuven dan georgani 
seerd '! 

V.G.: e,1'unt v6o); s de 
s,cads ieuw~ng. Wij ook. 
a-a:nslÛ,iti:ng zoeken bi'j bvb, e we- 
ten echeer nog niet goed w . . groepen 
zoails Ree Oijlepaat:d van pl•an z,i.j:n, ( Vital 
lonkt naar ons),. Mles zins gee.'Ii to,ena.derin$ 
co t he-t Vlaams Blok . Dias idente à';nti:'-Egmon~e1:·s 
komen ec1'ter 1]l0gelijk wet terug1J!i,ar d~ .~chaaps 
scaL .. 
OP : i;: ná. 
lil. • Q • ,: N,a:;!,s'll: i'!en• goed·,e u•:irt's'l!a:-g. ö-ij de gemeén 
trerl!,ad·sver-ldezingen, liefs•t watt· meeir VUJO 
aan1tang, A:l ziijn• w-e da.ar.bijl wel vat afhan 
ke·l:ijk van ·de aantrek di;e d~ VU' nationaal 
~eniet. 

. ~ang geko111eu 
z aal als pla'Btse1.ill,k. Dit was ' 
21 r met \)et Vl:~aJ!lS NationaaiL Ve 
b dat in he,t padement vercegen 
w , maa,r iu het ar,ta'n<iiis,sement 

een ve'.c; '" ehad . 
naaa v;eir [.e,1,1vet 
,i,pe,rs • V e 'lti :p 
Jbar~B'.:Lo ,~,a.ii 

~r '71 \tan :i, • pe soo.nlij,k 

n~ 170 

V.G.: Ei ·zijn we n0;g 
ganisee.i;.d · ,, wat two 
de ,vu zeil fi. Mtl.:J'0 lles 
het arron ; ,d'e V:IJ-à 
bHjw:e-~ lr jl( v~o,rtp, 
àeei:gemee . . de e1,genl ' . 
gei:ieente'raa&l~raktie zi:jn er slec~~s ilnf01: 
mele kont'~ten. 1)e VUJO zelf komen· maand~- 
, .. k Daaniaast zijn er wei vele iln- ~il.J s samen- .. ,. 
foml!el4 k~n.tak'ten. Ree aancal akt~e~~~~ngen 

• ter wel op enkele handen trelten, 
. Groot.,..Leuven fo.rmeel l,.~.!î V,U.10- 

- ,e en :lren:eJl'en 'de 

R e lol_E!,rk te · 
fo de anli> , • .;,n,.. 
ói) heit M' an 

/:oeu men c ',t de 
po'.l.i ili:el!, ll'.e makf:!n, Dil: 

o Je b1rachti hem weláswaar een 
gei! . -lies,, maar toch w.~ rijn toe- 
treding tot de VU niet onve=a.cnt. Zo was 
Vande Zande v6or 1971 voorz:i.,tt'e:i: ;van het 
Vlàams °'1e.rheidapersonèe'l, 110 , . 'ó- 
t. . ~~ zottêil!l1 . ·h.m to ge.z:.le>t het 60,% ,V , o,~ 

· o:i,t dezeHd'e ede,1/e, . !'!llS' 
·e, bes-1iuui:aUd vam.h omi:- 

èr, 'Dàa,Jl~ren-s, dll-·t · ma'l!sen, 
' tf 

beg • 
inet Ï'n de verachi[lende afdeli 
uit té bncuwen. 0ok he~ 

• rl!aat was incussen s~ 
vellllli1ts het aante.} n 

tot 22. 
maand'eiLij 

o,t de pui• 
e besture 

. nog zii.jn 
·he:t ':!,>iril'on<ii.ssement : 
Brussel,1loe, is veel 
het Hageland, vaar va 
dringen. ·ni,t heèlit te 
s.e r.ealitei t, waarmee 

t:d •WOlidt, 

de yy 'k" 
ene.nove 

• aiea z 
ge;v.e,-n; door. gezond 
op de 



Herent bijvoorbeeld is ei: niet bij. In mi3n 
geboo'l'.'tedorp Oud-Heverlee zie je dat men 
Blanden en Baasrode (aan de over~ant van 
de Naamsesêeenweg) heeft toegevoegd aan 
Ou.d,4leverlee. Dat vind ik een dwaasheid .De. 
W heaft ec.htu haat ,afdelingen aan 1beiï1~ 
rijden van de Steenweg behouden. Wij wil 
len ons wi.jkgeriQht inplanten, en ik cvind 
dat we zo dicht bij de mensen ,staan. 
01.' : Wat zij,n de voor d·e Vt:J bevooi;.r,ecl\te 
domeinen i-n· de gemeen,tepo!J.i tiek. ? 
:R<. VDZ. : ,E,r. i.s1 gell,n ,enkel dç,mein iat -ons 
.s:n'apt. B'e,t. is botaa'l onj'u:ios't él:at, zea,I!s s'om-- 
1Di.g_CJ1ll Aui:ve1;1 b:eweli,en, w{j geen pli,ofi,el'. zoud'e'l:I'. 
'hèl>beti op temeentelijk vl.sk , Lk noem- u ,re 
iaanl<!eop van de l,<li .. edie.tba rik, h.e t s t;rul< l:i:µu'l'.' 
p:lan,, J'laa,linegejl wij a1J!leen oppos'itie rrèbbèn 
gavoe rd , él'.e s•oc..ia-l!e won,~ngbouw,, de ~-poi;t, ... ,,: 
ovë'ra.I zie je de partikrntie.Men w,il van al 
.Le s v"z."1. 's (Ve11enigingen aonder Winstoog 
me~k, red.) maken om enkele vriendjes te be 
noemen en zich aan elke norm te kunnen orit 
ç:ekken. 

DP : Je hebt het graag ove'r het perso,neels~ 
beleid ... 

nl:et ,ge1ukkig zal zijn als Z.l.Jn naam in dit 
verband gehoemd word,t, en Rogei; Stu.yven. An 

_ defas wa~ er nog Maurics Smeyers, die vanuit 
zijn ~ositie heeL wat voorzichtiger moe~t 
z;:i,j'n. 

D'P : •Einde ' 7 2 beh ;ie uit de CVP geslo te-n. 
{iaaerom ? 

: De- breuk ;Ls er ukeindelli. 
imieidj.ng, Yan de Kes s elJ.s e 

a: m ,t èie S·P tie,gen de ver~a 
Di.t ·heeOO,t de • 
IJ.,ng .' 
·art 
a,. 
·,g b.e 

. ,o·e~dJx.e3,.él o , 
e openbàre bescu n 

een vrien<}enl<,ring, maar geen onderni,mi~gs 
raad, en ik wau die deze~fde bevoegdhe~èi 
ge"ven als een onde rnemi.ngs raad. Er besto..na. 
een ze e.r groot ennoea i asme op de persone.eJ,.s 
vèrr.aderingen. De vakantieregeling voor de 
politie werd tot dan toe door Vansina en 
de kommissaris geregeld, zonder de politie 
agenten te raadplegen. Maar het ACW heeft 
toen de ondernemingsraad gedwarsboomd. 

R..VUZ.: Binnen de drie jaar moest er een -pe-,; 
seneel~stacuut zijn, en îk heb dat voortdu 
'lëend ne11baa;1.d op de gemeente1:aadsvergaderin 
gen, tot -men er een opsomming van graden, 
e'!r.,samens ên weddès "!In gemaakt hee.ft. Welnu•, 
~at is een slecht statuut. In de ad~inis- 
1:itatie moet men Qekwame mensen hebben. Waàr 
om geen vergeJ,.ijkende eks.amens ? Nu zijn het 
al1emaál bekwaamhei.dseksamans, met alle eo 
littieke benoemihgen vnnd(en. 
nl1 : (na e.e'tl wac te la"Og"e uitwi9ditig op vo-« 
d-~ cv"aag k0.n l!e t \Dij laµ,faîd z,ij n O'é!t!,Öq~ 
némer we.eir aanze,ft,l!rl),. HerkloosJ1e~d 1:i:git 
-dé VtJ w~l minder ? 

DP : Was er binnen het AOW dan niemand die 
tegen Vansina dur,fde ingaan ? 
1LV .1.: Me.n durfde in het ACW niet te rea 
ge'r.en cegen Vansinn, want per slot van re 
kenh1g "Was hij de politiek afgevaa,:;d:i,gge. 
Hij was de machtigste figuur binnen he c 
,ACW en de CVP. Of hij zich te veel macht 
lfrui toegeëigend wil ik in het midden lat.en. 
11et •qngelµk was dat de toenmalige b~~gemees 

?,C-j orrghe nie,t kon a:i;,bi,t.r.eren. lil.J •wàs 
i,s cl'l noM c op h,e.t • · n~ 
t0e11 f<!he.pefi van _zj!,,c• 

o.l Lege v.oèr 'on ,s' · ,o;p,. 
irgemee·s ter l!loes,t 

Ï< Y4Mt 1 

me u Pile,t R . 
woordvoe~de-r van 

1nd•ien' e11 geen fus:i,~ ç 
;kei;, een gemee11s chapee: 

iJ s t ;i.n l{ess•eJ!-1.o geweest zijn.Dit kci 
ee1lter niet, omdät eer l:iijsten 111C1es,ten op 
gesteld worden voor ,Groot-Leuven,, hoewel 
1.R ,net liet oog op de volgende verkiez,ingen 
.~t de gedachce van een probleemger~c.hte 
l'it.j st ·· · f spelen. . . 11< ben allesnns geen 
,. rtijm,m., hoewel ik de politiek._ .• 

volg. De kontakten met de VU z.iJn. 
langs Willy Kuypers, die zi.c.h 

-'r hee:llt ingezet voor de klasse 
1'ing van de Kesselberg. !In Kessel-to w~s 
de VU prak,tisen onbescaande. De verschil- 
lende afüe'lingen van de partij i,t1 de deel- 
ge111.ée11.te n è1l!k.aar niet. Het polid.ek 

ee arttij heeft dan een model~ 
·,sa- eld. We zilin dan met 20_in 
mie ge·s1j1e\ëe'!1, -2<19.1ler e:l:~ar ~e 

. !t• 

ijl;_m,z .. : In Tienen heb ik zelf dee Lgènomen 
aan de betoging vaar Sy Lvanda . Dat w.as een 
"'Ï-nsci.evend bedd;jf,en toch hee.frt men er 
1·2.00 mensen o,p straat gezet. Ms ik de 'be 
togin& vergelijk met de marsen op Brussel, 
-wa-t i,n .feite een oo.!Liog was, dan g_ing het 
in Tienen om een prote$s~e ... 
·DJ' : Waarin ligt jullie afgrenzing t.o.v. 
andere par t i j en ? 

Stond je in de t 
er nag die zoa Ls u dach ten 7 

E.V. T.: Van d'e g'3meenteraadsleden s-tonden 
D~wel en Dumonr het dichtst bij mij. Du~ 
1!\0fit• meende dat een kompromis moest mog'3,lijk 
~ijn, maar koos uiteindelijk op iat móment 
voor de CVP. In '76 heeft hij ~ic.hechter ook 
geen kartdi8aat meer gesteld voor de CV:,-. 

:m:a 11eutense -~Î!JJ vandaag 

R.VDZ.: De Wis door geen enkele id~olo 
gie zoals het Kristendom_of h~t. ~nc1s~.e. ge= 
öonden, maar is volksnac1onal1.st1.7cn: Als 
we die doortrek.ken, en als de s~:ialisten 
zouden zijn wät ze behoren te Zl.J~.- wa~ 
niet sceeds het geval is -, dan z1.1n de so-: 
eiaJ.is ten anze natuurlijke bondgeno cen ·". 
[mme,:,s, wij zijn het gewees,t_ die een p1a~~ 
nebben laten onv:hullen voor de Jste ,al'~,e1. 
d!!!h die naai; aanleiding.wan h.et Alge.meen 
-Stelrireeht werd deodgesaho~en. De ~roo~ste 
vo<,tr,ut tgang, v:oo,r de Vla·am~e Seweg•i.ng ikS '11'!' t" 
:,\,lg~)lle~,n S't'.e,:nr.rec,h t'. 11ewee-s,t. 
D:P : Be c_ekend~ . .dé ~,gma,n~~s t<>'li)' 
v.e,rlt'es voor d(l Vll ? 
'R" "VDZ • Dat kaan ik niiet zo zeggen. iMei;i 
1i., , f't. ~ns ttoe'tt ih de Ka,eolieke Pe,Fs, w;:L'l1,en. 
;:ken. Binnen lHit anondissemen~ betre,ke,n 
de d'it het -.ie.lies ':'an enke•le d';'izendei_,! - 

. Ik ken enkele. mensen .d!le verb.l-ll'. 
~=~~~ges tapt zijn naar. he~. Vlaams llû.ok-, 
ma.av ook reeds ceruggekeer~ z1.Jn. ~et Vlaams 
Blok is ,niet mee-r demokratlfSCh. 

·• · · e telt a,fde.J!ingen in de 
ss.eJ:-Lo, Heverlee, Wils 
een. afdeling in lleuven- 

. ·. aqtal leden .in de agg'.Lo - 
0,p een bevolk,ilng van 
rs is dit meer aan~. 
ng met: àe g1:otere par 
met! mindew~rdig, t 
àl po!itieke bevóègdbe 
is voor de VU. Elk v 

genvordt voorgezeten doo 
erltozen door dé le'dei; van 

-rd een po_:u..ti,eke. lt9JJ.i1 
· een 40-ç_al 

in h°et il 
n de lëome 
n iS'dus 
en. ver-lcd.te 
n, de-1>0.gi 
e,d,-~. li 
we~k.Ji· e. 

e~s, 
~t d' 
ad, H 

,. Ge 
e.<!teJtCq 

e.n ~VIJJO),F. 
eul/'e.n) , Klt,U Bou:· 

1,.è~•, .MJU c.teMkx: (VlH~_ess• 

E. Van Itte11beek : linkse p . , -· . 

h d Eug~ne Van ]tcerbeek geen en- 
V/J.ör 1 970 .. a In , 70 k.wam 1hij op de 
ke1'e part~Jkaart. nwoordiger van Kessel- 
CVP-H.j,s t !ls v~;:~s;ond p~oblemen van ruün 
Lo 1980, d!le ':'0 aktief wai:en tde ov:er,br\\i- 
te'l.ijke. oraenn.ng -,,we de. Kes-se:J.berg,) • ~81;!- 
gi,ng van. de spo~~rk~~en m.e·t een grooe -a.apr 
Ltterbeek werd rt wnt hem,&en z:etel ais 
·,tal voorJk.eUJ'S tel)l!lle• • · 
s,abép.en oplave-rde • . 

• " "0lmM, ~Saman1.evings~,pbouw: ~esse'l- 
DP • .,s " hd..e,a 'de U!l t:!llope li ,7 
1.9) ~an ~ezq awoap 

DP : Je bent van 
ven? 

beek , . 'Lnd•nd'a'Bd. '110.t de 
Eugane Van ftj:8'11, sb b;hoo.idel\ meosell! s·]s, 
IJ'l:Oep NeJl!BG - ~, ·~ Mortelmans • die 11t'bsse1t«:en' »~11 lle;rghè, .,e,, , 

E.V.r.: 3a, want schepen wo\'dt j 
voor een periode van 6 Jaa~, ma 
b'èvoe.gdhedeh werden mi3 na 2 j 
en vetdee1d onder de andere s, 
ifosonouwäe snij ,echteJ: als ee 
à[le ,ë~voegheden. OCk was dus 
al[e koilieges, ma11i: die duu 
ge\' dan 15 \11'i,n1,1ten" De eli.,g 
s1ngen ~e~den in da voo*è 
dedngen genom11n, -inallr ~Q 

. koUtege ;v:e:tpaeh.t, lik mo 
ûu~~in~ól!IJln om mtjn be 
pur&.e:µ7' ~e :te, d!lilc81\\ 
ot 1.0 1!linuuen tee · 
was id!gjl )op'en •• ' ., 
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UIT DE GALERIJ DER LEUVENSE GROOTHEDEN 

1 JORIS· HELLEPU't·t'E 
. - 

A~s er ergens in Leuven mensen hun stad doet' en door kel'lnen, z.111n die van de 
G~t~e~bo~d e1: -zeke,r bi~. Om andere burgers dè kans te geven ov.e-r ,de rijjlc,.e ,ge 
s~ ra e .em,s van Le1;1'."llen 1.etts 0,p 'te s,teken,, or.;gJ111,is:ee,rt de G:i:l:!,1j,e-nb'ond zo n~ en d,a,n yoo't'dráe,ht-w,ande l!i.,nge,n. · 
©p, zo1,1daig 2? a~t1-äi~ tt-:1,otsee:l!d.'e u.w lî,ijl!enaiarêi_ samen met e'ên 20-ta1 ge·inter-ess·eer 
d~n een d-~u~'ted:ge regen O_Ill op zoek te gaa'llc naar Jow R~epu:tte, 50 jd!M. c&o 
ei.a:a.1.-po~ek .leven en wvr.k m Leuven. 'tussen Damiaanpl;in en Tiense~ t11aat 
we

r-d 
het "~:haal! ons gebracht door de heer R. Hambroeck_. 'Met zijn informMtire 

schetsen Wl.J veor u volgend 1Yeeld. 

-Wie ,w~s J0Jëis Jte'il,!l,.el'>u~te nu ? 
'Be'J;l, ~l"la:'PJ/>!i!" stu:Glé#t. lin ea;k rgev.~1 . 
Ge"fu-oren 1nc 18fr2 te Gent, als jo.R~rste 
van § kinderen • rondde hij_ rèeds 
op 21 jarige iieftijd zijn tmiver 
sitaire studies af met groots.te en 
derscheiding . -Baarbij deze k,antte 
keiain·g : daar er toen nog geen ~pe 
claJ:,e S,chcûen ( ingel"lieuqsop1e•it'è.ii:ig,) 
1ilest;onàen i1:1 Le.1:J.v,,êh i s:l;.•l!l,de.e'l?i;}e 0nze 
Oè'e"ris -aan de R1Jl3 • Maar zijn 0\[eir 
tl\llging blijkt duidelijk uit clè op 
riehting van het t.ijdschrif~ "L'E 
tudiant CathoJ.ique" . 
rn 1874 ging hij werKen als inge 
ntew: bij de spó0rwegen en hij we.r:d 
meteen ook t0egev0egd professo~ aan 
de WL. 
Iil i1882 (30 jaa,11 áiud dus·) l'i~w-!:' :lid..j 
met e'en dooht.e'r S·G:h0llaert . Het hu 
welijk ))1.ij,ft kinderloos maar met 
z.ijm schoonb.110er Fra.ns Schollaert 
vo:rmt hij een ta'ndem die we nog 
dikwijls zullen tegenkomen in onze 
BelgiSE.'he geschieè.enics 
!Hel1leputte bG.dwtt-e .... 
van v.0;rrming "Wa/s .l:fe..1.leputte du_;;- im.ge 
nieµr en architekt. En door zijn 
huwelijk kwam hij ook in een zeer . 
kunstminnende familie terecht. wui 
se S-cholaert, zijn vrouw, was àe 
kleindochter van ene Desiré vander 
Schri:e"k , dii.e in Leuven één der 
g,r0:0i.s-toe kUJ11Sh&Jaie:1rijen had : 
v:a,n -a-::i.jn aktiviteiJ; ~ls a,rchl!t'e~1t 
(naa>st zijn leerepà"racht aan de K:UL) 
zijn tn Leuven heel wat sporen te 
vinden , zo bv. de rotonde van ana 
tomie in de Minderbroederstraat .. 
Het J .Lipsiuskolle.g'.é '(studenteru:i~a.s 
vesting,waar de liberale burger~J 
k0pkiarrenti,e inz.a~ -v0ocr de p_art:i. 
Jw.lc.ii.~Ee studenter;i.1<;:amer s) , d~len. ' 
vaan a_e G0ed'e Flerdg,,r, , _de Ma~J:co1.ehi,, 
Par.ida~ns' de ker'R van de Conven-_ 
tueilen, de p~aeet en het Hoger_ In 
stitutit voor Wij~begeerte' 
Wie enkele van él.ie gebouwen kent ,, 
zal .dè stijl van 1ieJ.J.ep1:1tte vlug 

....::. 
~-- 1~ 

. ett~'" vf.U l!o~, 
ffll ~-~•-·,.,,•" (Hoov~I • C9!J_...-- 

l;(.e!"~4l!nh!aln : óJ;ja~ ·o- 
. g:O:t.:1.ek ·met .e ve 
Z~Jn voor~e mid 
traditie is - 11.ig, . 
Heil-eputte gel.oofde in een k - · · e 
ke ~rchitektuur . Hij sleet 
è.an ook aan bij de gil.de S s 
e,t St. Luc v:an · · · B 

st eel"l · j)l; 
0•:td'erel'! te 

. • . n enze -u, ,g ·t. ï.ucase- 
ar,è:hitektuursch0len . 
Helleputte richtte op 
Helleputte rio · t alleen ge- 
bouwen op, hij keen ven(óed 

t:.er van ve gen . Zijn, 
:e in:Ltiacti de "Gil.de "~_a::n.- 
:·hten en N . . ·De.ze op,,,. 
· ing in 1878 ging samen met de 

bouw van het J.Lipsiuskollege, 
waar hij niet aHeen kwa bouwstijl 
naar de middeleeuwen teruggreep, 
maar ook de arb - ·satie äer 
gi r Lnv , , _ 
B n Am en Ner~n-g:e~ 
w e :v:arn rking, en, 
s 'i t:. tu stel' s,, gars:- 
ten en neringdo euw leve~ in 
blaz.en . Met dit · · ,p atisme wou 
Helleputte vooral een dam opwerpen 
tegen zowel de grootindustrie ~~s 
het social..isme . De "ltlassestn . .:Jd" 
w eze ka-- · 
$ ' • 
k . 
s· 
te 
te n. 
Maar dè meeste gilden waren geen 
l.ang leven besch0ren .met uitzonl;ie""' 
ring van één nochtans: de Belglsçili'e 
Boer ooond. 
To putte s ·;1;: SG:h01lae~t. 
en . eru:t,a·er· il.89'ó" de !)ae- 
re ich:tte 1aatstge- 
ne ~ hier piaatse- 
li ngilden in gang gezet . 
Mé tro n Me1.- 
la als eL'" 
va n , "llaJ1. 
aEl • n 19<n 
zo we1. ·en iheb- 
be ewe& ~i~g 
v:a d sa . . • ee:::h- 
te ciee~-ek0n0misehe steecis 
mee acht giT!.9 ope~sen. ~e]~ 
leputte eli werd. de,_ eêrst:e v':''?r 
zitter en •blceef dit tot aan. ZliJn 
dood .in J:92:-5' . 
HeJlQ]).utte in de pali(lk 
,(l)nz neemt o'ek_ een JÏ>ectangird:j- 
ke . n onder ,die Jke1:1:ve11:s~. nota.- 
be.te teed-s weer 0JlZe natliona~~ 
pol.i enting l1aven. Hoewel h1J 
stee , . - eu.ven bleef wonen_ , :':"erd 
hij 1n ià89 verkozen eL'O:J.d 
vceor M Hij ci!e ab- 
solute e:Î,d ve_,r:Jt-0,- 
zene v, ,,r,r0 t:0t 
aa,11 ziÏ! , 
Typere. d:j:n tooh wa:t aift~))dse 
±deeen ,1,s- vo g nde anekdol:'e • Bllj 
het debat over het algemeen stem 
recht was z,i_:j,n vo0rste-l 1 . 1/3 va;n çie 
zetels voor arbe~ders, i/3 voor de 
kapà~aai ~ s, 1/3 :voor de 
zeil,;fsta}'!l :vrije "ber-oepen , 
flet maà'ki' S<;:!h-ä.jn -Mafi 'k-ll·RS· •. 
Helteput-e was g:een kenserva.tilef 
zoals Woe·see • ma·ar oolt geen ehrie- 
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Il 

, , , . 
)• VO'.OJr. de. aan.- 

. on. 11.e.edil, aan 
d - '. g v · n.t Kolf.te.pa.dj 
Tl. - • . • k P,{.altte. - 
LÓ . wle.t 
--~"~~/z,,. 

Ntl =Wf:lj 
udion1..: 

, h:_e.,t V ell - 
/t oo op oedkgd. 
Zel.&.6 e.hau.U<l!Ltll,.6 v,im e.ze. Ujnen 
u..jn. ni.e.t te. .6plleken ovel'f. de.,tg~jke. ~~ 
/tD..6~e.n.. 

'pc 
H T~t 
it.l , wel.. 
hem ,e..s:Uva.t 
b. 111e..1t 
~ v,ortdrti 

. ,!~(%/611) 
·}';te,11; 



JORIS HELLEPUTTE 
v,e11.volg van p. 9 

t.7t'-l.,.dem01t;1rit~rt z0a.lis 1E>~ens • $n w.ie 
Zleh. tussep.:i.n plaatst , krij,gt. sJ.a 
gel'I ,,,an blri,,ciie kanten . 
Gr0ee .verdiensten heeft Keileputte 
i\\':el .. g:eha,d ~1'1 hese1wa;lt k"on~eilte 1'fet 
gev,1;,ng en ais mil'li-s1>er van, sp00r-we 
g~ en CDpenb-a:re w~en,. Hoewel 
die ~,n Maaseik hem verwete!'l zijn 
be~~ften ever het d00rtrekken van 
de sp00":J,ruj,l'l ,naai;, ,1\1;..el'l..eJrl!altîtf en lD:u:i.ts 
lan<El l'lOOil:t 'be hebJ;:,en waargefüaal<:t. 
Vlaming en franssp:i:ekend 
~e.U.eputte Rwam door zijn ,!l1fWeil:d..iJk 
!ia eea fra-n·ssprekem:i'è .Eamü:.±e te' 
:l'ee-ht . 00}C in zijn eig,en gezin wersd 
h~t fran~ de voertaal . In die tijc;l 
niet~ bu~tengewoons . 
Toçh heeft Heiiepu~~e mee V-oeraan 
ges"1.aaan• in g:_e striJà v.oer de "v:e·r- 

V'J.aamsiRg:" • Hij was eJrevemrzi tter 
van het KVHV, v.0orzitteJr van het 
Bavidsfoi:rds . AJ.s miRiste,r van ·sp0~r 
lie-gen dete_d h,i.Jl, de: eersbe :l.!lfeetalii;!1Je 
tre.iitl'gids· ll2itgeV-en ! 
Tijd'e-ns WQ I had hij k0R,ta1vten met 
de F•rontli>eweging en na de oorlog 
'lias hij ;Q'o~rz;i.t,u.e'l!' V'ëln èl'tet ,eerste 
~ath0iLîi•ek "-.l'3,a:a'ms ~~ng~esi- • @p e;lie 
manie,r k1@m hij 00k Ln J(,eJif.l!ikt 
met karqinaa1 M..ercier, die het 
vlaams nu niet btj,zondl!!r - geed gezii.ll')d 
''W;aS , 

Tl1)tclaar een k0rte schets van "een 
bekende Leu:venaa.tr",mri.nder een den 
ker in de kîris,ten-demok:1.-,a,tie , maa,r 
<V0ora1 een '!;!roc,rt w.è',rl~eili , 

NIEUWE AANPAK VAN DE LEUVE.N~E 
D 

RUIMTELIJKE ORDENING? 

BPA 7EMPELHOF' 
Me,tt <i!e wijziging van het BPA 'Diestsestraat - Tempelhof' nam, het Leuvense stads= 
b es t mrr het initiatief om haar burgers nog v~àr de opstelling van het definitie 
ve out-werp nu:i zeg- te laten doen, \Cegelijk me t het 0~ermak.en van het ;V:O0.r01n'&we,rp 
aan d'e :V:e1ïs,c'h!Lllend"e best.uren, (h0of:dbtes tuur, prov:ind,&le direittie van de s ted,e 
Bouw, enz . ) werden o_ek de bewoners als volwaardige gespreksp~rtnet's bij de op 
maak van het plan betrokken. Vroeger gebeurde dit openbaar onderzoek slechts na 
het defini-tie:ve ontwerp, wanneer de kq,ek dus reeds ve'l1deeld was, 
Een il!evenswcaa·rdig dmit,iratief é:h.s. M-aar 13 april was misschien wel een riska-n,t;e 
datum om s00J::t,gelij'k experiment te starten. Een verslag. 
De man: in 't g"ijs, die ui.c de tegenovel'.- hle.r e.chter om iemand éiie zijn we Qp h 
gest::elde richti,ng kwam, st,;eek nog vlug stadhuis n.i~t"zo goe,d kende e eh 
door .zijn baar, 'ti.eerwili 1 hi;i me,t c!;èl apdere, k,eE\r,,dê lok:,et "1e,r,zeirld ge,eaakt ege " 
hand ne'I! a•chte:çóve,;gekaméie hattr Óp d'è i:eed-§· -ve~ijt dat .el'..achtez, de loketten veel ce 
kalenife schedel plat hield. Tegelijkertijd lang koffie gedronken wordt ten>ijl de bUt'- 
probeerde hij mee zijn elleboog een bundel- ><n:s geduldig in de rij s caan, kon echcer 
cje p_.ipieren geklemd te h0uden, zó,l!,it hij ·.-ei,aig in;;cJnac1't. word~,;:,, 
een ,,e,g.g gewr.ongf'a i:ndl[Lik maalcce, Hua~•tig 
stak h i j de s c;raat ovez , hield de pas even 
in om zijn Vest dicht te knopen, raakte ia 
éénzelfde beweg:.ing nog even de knoop ven 
zijn g;as en deeä zijn Ln~rede in kaffee De 
Toew,i:'P·· 
Enkele r:ti.nuten later heette de burgemeesber 
alle aanwezige11 "hali.teU.jk welkom op deie. 
lto01t.z;U,li.ng, ®aJWp ,le.de11.e.en 1U1. e.e1t4 voli.i,U 
zi.'f n. g'edac.ht lwn, Z-!!9g C!.n O\/,elt. ••• ". 
11.iij kon ziJ'n zirlll<fiiet afn\aKen, wani; onmidde.1- 
lijk. eiste iemand uicleg waru:om deze inspraak 
vel'.gadering nu ~recies in de paasva~antie 
moest vallen, c.erwij]. vele belanghebbenden 

j 

•• t.. .,.a .. .ft~,,n,,'11 
IU.eir. &iguuun dQodg~ ? 

weg wa1:e.n. Dit vroege offe11sie,f kw~m. totaa,l 
on11e'P,la:fili,b. J)n él'ie ae,:,s,te· pJl'ia es was ,hë,t Voor 
één keer echt zo niet bedoeld, en ten twee 
de had de bu1Tgemee$ter het waarschijnlijk 
zo druk pac hij niet gcmerk.tî had da.t. de 
kl okken d naa11 1Wme wai.:en· .. ~lfiÀ h_il"d ç,irou 
wena O::ïiet veel/ tijd, want 'liij moest nog 
naar een andere ve~gadering .) 
Daat'lllee was de ambiance in de keet. De twee 
de 011doffer ,k1'fatn toen een ûame, wiens O·p 
recl) t)\eid nd.ct 'i«>n be,twij fqj\!l wot1de.n/ . be 
weerde ël'll,t de d,:Léns,ten op he,t s taclhub on 
bekwaam wairen en dat ze die,zelJide moi;,gen 
nog niet op do h.oogca waren van het butaan 
van !tet plan laai:- staan eor uitleg ko,:idcn 
ovair ve-Hcha.h.Jion. Wa1111rschij,11:l,i.j·1t ging hlH 

'·Ier ,;1 de:::e i.r:cennezzo' s ooi;deeld'e éle bur 
P,emees tur dac zijn inleiding lang genoeg ge 
duurd had en h~astte hij zich om te zeggen, 
dat het St'e'."áS éêo V~«?Jdn ver!d.ezings 
pun'1F,fo waf! g,e~ei,st d'1t ~rêt stadsRërsoneel 
er 'loor de bevolking was en niet v9or zich~ 
zelf,. "Nog een ww.eli.tbalte a.vond ... én :to.t 
U:e,M .. .,/.!lm.t .& CAXJlr.d nog engeiu. aJ'ldeJ!.6 V,Vl. 
vxr.~ .•. 11• He't i,erd · te w:arm in de 'zaa,1 e'll! 
de ka'f'feeóaas had de luiken in lie't plafo11d 
boven hec hoo.fa van de burgemeester moeteil 
open zetten opdat de ,9,itte de to:r:en kon in 
t:rek:ken, 

kantoJ:"en '? 
En daarmee kon d·e dil!ns t S cedebouw de kai; 
wei verdeir kla,ren. Wa;u- ,gaat het nu eigenliJ~ 
0 

~ wi . ol'~zl~• ., ~ .·· .. n nle llng van een n.-J 
h in 'r , d'i,e ,samen 11'.eá 
d est e Str-i · e,1'.ss t-nat als 
r :wo o.one~êo ) zou- 
dî e,r;i, n or f:le,li 'Ö.pens•c~,~~ 
i pl'. . oote 1angs' de 
o· vest en de ttu:i.n .van de M±niiemenschool) 
zou et wonen ve,raangenaamd en. 
lle bind.el in de Dïes,tses,tra· · mu~ 
l!ee1,cll' \i10l"den,, o "a·. d<>or ee,n s erá!'at- 
ini;,i.eh ting •~et het uitz·:Î1~ht kel- 
wandels,traac, maai;, toegattkell.J voo"l: auto's. 
Zoaïs nren uit de schetsen van de ip~-0broohure 
kan o.pmaken • ~ nn, en, 
Me,t 'é:ên sch, j . : scha- 
duw \fcan, de · og rgebou- 
wen op de D:1.estseves t. 

Gt'oo·t protes,t in de za,11,l.. Wat zic'b. in volg,e,n. 
cle R*an1t9Jtop,p·en ui nee : " l3ewone,i;,s 1D-~es tse 
ves1t s·tdjden, ll)et kond.tee tegen kilntto11en te 
L.cuvèn ", en, " Wij willen geen Brussel woit 
den ". Nagenoeg heel de zone tuss.en de Diest 
scstraat en de Van Monsstraa,t k,11\i,Ji,gt een, ka>tL 
t!o.o,ebces•ternmîmJ. Be s,Uà~· 'V4ni1,t dit · ee'n• gescqlfk, 
uc vescigingap~aats wegen~ de nabijheid van 
hcc station, en,_bovendien is wonen daar toch 
niet aangewezen ,gezien het verkee,::sJ,awaai. 
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Stadsbestuur van iLeuv.-en ~aagt bl'!u.wlu$figeó wêt 
1Le11vens,y~11fj:r~lbelastiîng.§k'omitee 'KaieeJv.elêf' 
lllreigt met<'llletiès 

Al jaren sTelt men vast dat äe bevo~J4tl88';_ 
aantal!l.eii Á..n c:1,e unÏYe't'Sit'ei'tsstad achtîerui:1 

, l:o;pen, tet'li(,iJj:!1 de 'bevo,Lki,ng ~,r ziirenc/i~oger 
voeroudei:t,. Het Tueovens s ttad$IYes ttuur :;raagt 
d'e bo · gen gewoon d sgrenz~ ove, 
o . a . n nc .eJJ.haaJ,fr.da.s • 

t du gi;ond ~fn 
'il. r. et e-iiiiij,, een 
aan verh~a ing te 1nneo 

Sommige bewoners drejgen door deze be1as- 
tin wo i te moet'en verkopen. Op} de 
wij k d:i,e 'lllet dl' 

. -d irfteéra - 
. bu.t.JMks,miJW 

b ' · tee zit met een hele 1'.eel<s 
ge et s~adsbest 
o t. ken e'e.n ,aan, 

ewon d dkoop tie he 
~esta e aarbi · kr~ 
verzekering een 
b_!!talen. Nu: 

pet~ P e 
en aan e 

_ , teowi orden gekonfrontteerd 
11t,at! de .rerhaallbelas • al w~en 
;i:n d aan" Weil'~ 
den pa1egde 
e.ig~ . Niet:. te 
he-g,tt inÇ;eais- 
s,en lasten 
"''"' 11 n c:le, ,s~ad, d'e aaa 
.1:!,g, si · 
b8!§o el 
ge.ind ze 
:i ar;ell v eed 
géru .;Wer 
(;)nd'é'ttus -1,j d'e mees:t:e eigenaa"?:s; 
de belast ierea reeds in de bus · 
gevallen. D~ sta 'L ven. schuift alle- 

·orde'l.ijfkhe:4 e ~enèli,gê 
tiJe,, waan ~ n ·- " · 
e11 het s·t,a ' · g 

lossingen naa.: c, zullen de 
11s overgaa ê~es. - 

mee11 IDJ;!lsi · Wse!I he,~ bu,ui; b~9!lJi~ 
•Dh,11. '~.Jy. · 'e. is ll'eJittogen,laaîi' 

aan ~age Pn!Js HOO fr. pu uur) en d 
kund"--g gegevèn : je kan ervoor terec:h 
'het c~ VÓQ:/f. M(IMen me.t V.\4ge.n (IC 
,s,t•l'.,a,t. l ,, li)a,n de Qude ·li!A1rkt) • »1iee çe 
S•ta,n, '11llllllex,s !net een O'nS'erw:iij sd:ie 
~eer~7ngen uit het lage-ren IIÛ.dd 
der.n,Js. Ook ouders kunnen er t 
&r te sp~eken o~er ~e ~budiemo 
en -p,t,ob'.l:eme,~ •v~n hun k.ind'ere" 

. d ' s " &J!n 1 ·:i.e ere 1!laandag van 17 to 
hett centrum ~tel·, 23,04 .8~). 

sen, ® hun, ont 
een i. tuk.je mee 
we thuis op te. 

l.icee11t 'bet gevoei 
n ".eÄ l!Lgheii..d en ze' 
e.'Jre'li,'ken helll5'e.n ze de_ 

d an ~efiden qp 
8 . Voor deze be- 

. : k? t~ak do,et een 'ljexroel> 
,~~1J.:'gel1s : , ~ iceJ:!t ies tu- 

• tt~sm~ke1:s, . , ; huizen zijn 
huizcen in de t'l.J,, venspreid over 

I:,euvense. Je vindtcce1: kolllfoliit:abcl,e 
~~elege~éid teg~m ,~en mati~e huµrpi:ij, 00 

f:li' • f-ma;an$f~ • z,1.e !Ji.e ,d,'' r watt in, ne .l:0n~a'1<t 'i'P met 0ikonde, Ruel,ensves t 
te 3030 ,Heverlee, i;,elefonisch : 22, 
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V,(?;ILvolg v~ J;l.i;_ '1'0, 

rsiteit 11:.eu.~en: 
mythe of realiteit'? 
Op de telefi'ooncencrale va K. U .Leuv 
verkte tot voor kort e J 
W'.as nog Le m d1i 
•~an ,hc'O.g pba r 
va'1le.r. ende e.go, ma:t1g 
enke~e en a met erikel~ 
dagen ste~-pelen. Zo kon het gebeuren dat 
Jos 's morgens telefoni~ch gevraagd werd 
onmidde:J:1,/'· · het ,- ïome· 
éfat een a, k..0lJt t kwas 
,i;ell wei:ien of a · edenen, f<:o,r- 
tom, verg et de benoemde te.- 
~efonis ten êen allesb . benijd - 
dige job. Ve't"geten we bhj dit h r 
gendelen lus•sen dopl:oka,a,1 en te, 
-t11rale ook ndle t de pap,i:el(en romifs 
'hie-rmee gepaard gaat • 
'l}k zei het al : een alles behalv.e be.aijd!ms- 
,.,a_ardige j ware h.et hl.et dat we Ïl:I een 
krisisti:j en. Voor wie honger heeft 
zdJdn ec k. de droge korstjes een wa- 
d1e l,ek Jas is bovendfuen visuee,l ge- 
shand,llk n reden te meer om tie-z:e j:Ob 
niet aan z,1ch te lae:en voo rb i j gaan , 
Op vragen aan. de pe'r sonëe Ls d.i ens t; naar meer 
uitzicht ·- and met zijn werk, werd aan 
Jps meeg . at hij dé eerste ja't'en nLet 
op ean b h'.oefde t_e :rekenen, maar 
&a:t ,men Her steeds een bei;o.ep zou 
doen op hem. Enkele dagen iater ver-nal)l men 
op de centrale te Heverlee dat er 1.emand 
uit het ~twerpse benoëmd werd ea eé;Jl se- 
k~etare naar Jos g_estuurd met een 
·-to=uli rme h kon ga_@n 
. à)a;TIJl)e1d 't s, aal. . 
ll,oor Jo e ee reld in -e'ik.aar. 
Voor de se -e~aresse _teen onschul- 
dig formuliertje zoals zovele : zij star 
te weer even gezwind naar buicc,n als .a!! vas 
binneng-ek.omen. 
Elen s in:i,s,tç_¾e grap )(an de heren van de per 
sone~lsd,iens-,t. '·'0f konde,h zij het ook ni:et 
verhelpen? Wolgens de personeelsdienst w.as 
het op advies van mijnheer C., het d i ens t 
hoofd, alèoewel deze laatste gebaarde van 
krocmen a'ás , 
Ik heb de ;v,e'rvanger van .los w,e ten komen. Het 
was half -tw.ee'. Jos moes-c no,g bO-t twee d.ur 
werk.en. Toen heb ik Jos e'en hand gegeven en 
ben ui.t sèhaamte voor aeze koehandel afge- 
droepn. c: · lega' s vari- Jos zijn er reeds 
helemaa heen jd habben ze 
sc"brHç uden kun do.en. 
Qic doe nke ik_ 
oer, aan ach, _ l.'1>11 
~ne kip de kop a-fhekte, kwamen de riog le 
vende kippen van het blc~d drinken, n~~t 
beseff ~et dra hun beurt zou z~Jn, 
\'oor G. en de heren van de per- 
sonec t ,.J;J,n d:ic mis•schi,en z~e'<' ,se.- 
rust de woorden, '.0f, tel:efoni!s tten, 

,. l • ,, 

i,; he es oen 1,/a'cht'en op o-pst<!:(ldo.ng , 
:•loeL het ','.et;rijzenisgé:_beuren nog gaan ge 
;~hieden? 
T,.nsiocce nog ~it. i,e t e Le.fon ,_ 
de n v;r,oeger de gewoont~, ~~ch 11.r?cp 
aan t<i ,me,'lden· mc t d·e wa.s,r,dën' ,t'irï:h 
1.Jeu;11n'. :rn opd r aeh t va-n hun . 
moes,ccn ze dit vervoliledigen _l~e- 
~c l:niversiteit Leuven', en dit rden•, 
z orri et auü:enden l,oren pE•r dag. ~ de te- 1 p fonis ~en nu nog 1K<á1ro1iek' e i:,p,lay' 
<l'/10 cika•ali; "1.e tim te ~ap,1.e~cn ~"3 cr- 
s taod-ing ni·ef }a~.g mëe'<' u11lbUJ il 
de gt'oCe heren zou !Ï!k de raad , . ge- 
ven zi eb op hun beurt eens te bez1n'.1cn o 
ver de specificiteit van d~t 'KJta~1e~~,, 
wa111111a,n ze toch zo v:eeli 1,etekem s !'ch~J 
nen be !\:echt-en. .!I. Gr, 

Waar h·et leger- paraat staat 
·..toensd·ag 20 mei 's namiiddags ' 0nder e~n 
blaker.ende zon a•ttiî>a·n op llètt paradetelln 
v11n dil 1c'lbie11ne i,,n R'ilv:e1ilèe ,:o·' n• 5;0.- sol 
daten i,n ee~ onbei,eé.gl!ijke giaefi~c~,t-~ou 
ding Het is het begin van een ml~tairc 
parade, ter gelegenheicCI van de beve1sover- 

·WELDRA STUK? ; 
' 

,Y,eJ/llVo,$,g v,a1t .p. N 

s,en. Ui te· ·, · zou · . •ter S>teli- 
ke kas e be z'i · r- 
1wang,i n ~}.,te e,'J/1<1 ., 
•gil.Il.& a , en ba 
de dee t ku te 
~ens ku eren. 
Een aanvra , - erkemrin w.e11d einde d;e- 
cember n s-i 
~ul:tur, ·u 
h'>ie•rop de 
·de !Jeu ,r s . - 
gatief w c 
-a l s 11.e.g.iec ni · . 
tûsatie w· in ,·_ t b 
tQt de st . en 
solo M;e n•i: aal). n,, . 

· twe,ede we wij ive 
te wijze · _ k.ti , e_ -en 
van 't · t te-orijl men op 1 ,4· lllil- 
j oen s aangewezen ... Men kan het 
~lle'e e11ew:,en, da!f cfe voorzitter 
~àn d n:iings),<ommis•s,;(.:e, nooi G is "i'hge.- 
ga,;3'n p een ',,i,lcnodii.ging tot gespr<!)i:, ills 
s_chien zo.u !lij dan 't Stuc wel beter 1e 
'l:en kennen ... 
M. Uytterhoe,ven : "Men i ons · 
komen in d ture mdat 
daj; we· d ko ttl~s : 
merr (\a ho 1-e ig t n 
in de .aai!. voor è'oneel- e -- 
stellin n, t Leuvense organisa 
ro·ep doen ÓJl o.nze infnst;t;uktuur( · .d.) 
en in 'c St!.u<!: komen vergaäe:ren". d 
is rnituurli~k zijn eigen ku.ltura - 
st:1r1:,1kt:uu•r aàn- 't ~b.nles~e-n, Sch 
t:.ujtuut e.~ onderwijs mev,f, Van'' ') 
cLCl zich hierover ln een_ gespr 
niet UIÎSVetcst:aan : als 1nen zelf met zo 
veel plannen zit, wenst men niet aan re 
sluiten. b.i'._j de uitbouw yan ,een besttaanél 
-ini t:ûaoief, . 

ge~d zeli.f hoeft en kan dus niet uif 
skas li: îdie- 
aag· :L 1 , Jillfa't' 

. . i<ii.În h ~kt: 
'1; Stuc ee .!Î ans ~p •~, al- 
'lioewel III t eerst:e jaar niet ~f 
ma ve het s,tar,tbedèrag van -i.- 

20 tt Jles:tuµ1, voor Vot-ksont 
are B'ib:J.,:irot_ek,en heefäl op 
d's n:Let g-~eagee11d, ttelt 
Bes tuur v-9011 Jeugdvoli'ming 
én bep~ta dek,11eet,w~t te 
e~de besturen zijn van 
Kul ~) , .Een lcaus öe..- 

e :··s:clie Rllad, eens 
iiol: o zen • :tie tn•1igns t 
b:e maar ais ëèt 
' t - uc •n al!Lerlaat,;ree 

iÏ.nst zen zilj~ op p:dv~- · - s. 
het 
j! j 
~ . - 
n voor 't S~uc, 
n diger wiih 

1Th e 
1'f. Uy 
>tal j, 
~e,;,lè 
,aH;g,, 
andere 
goeie uit 
ties te en 
_il-at w-i ij-k 
a.f·o '''\! , ere 

g_ave van de oude kolonel (Decor te) aan- de. 
11~ • ·,, k.oion~' (C-oossens) al,_s hoofd va!l 
hc:t l,<>gi.·:.iek Centrum v.iin da landma:cnt•. 
Ln d,: ~r.etr.il>,une ::itten na:asc een a.a:n__tJ!l 
Belgi,l!C.\lé \'tl bµi,tenland,s,e gfi!ne,;aál,- ook 
het komplete sche-penkoJ.~ege van Le.uv,e~, 
en II talrijk op-gekomen ve:r:tegenwoo.rd'igel'S 
van de univel'siteit en de Leuvense finan 
ciële en kommereiële milieu' s ", zoals de 
mikro he elk.omt, 
In h,a,c vo•lgen 'half 
een hee monieel ~t va 
1'.oze mi _ e bevel a1:<en 
doel 1110eten hebben de anv90rwaardelijke 
gl'hoorzaamÎieid aan de nieuwe kolonel tè 
bewijzen, Ook alle c 
,gerege1dê tl~ds tippe 
s1>rimge.n. lteié gel\ee 
dragen èof_een bet 
de stads~ade~e ie oge 
milica· V haver- 
klap e dan 

. 'p- 
t 

w~lio~ 
e.t Log~ek Cv,- 
v111t de, l!ändmctc/1'. 

Htvvrl.~~ /wMne.L 

6/ " ,. 
b lllffl_W<ll/J • 

In een p~ogrammabr:ochuurtje snaan de verle 
dens :van ö.eiide' kolone]s,, De afc-i;e"êlenll,e De 
pa;:,t.e 11)].iilJi_R,t eei;i go~•l/aehse W~s !4Vl:~1}$ t,e' 
zijn" _d<ie cnu ziDiî .fii..1\>"'dè-ea.M'i:èt;e· wn: ·een 
NAT0-eerih~i4 in Nedërlan~ gaat ~oo~br:engen, 
.ie nieuwe Goossens ,oóills in het v,roegere 
Leuvelllle lÎins tl'uk.tieeentrum van 1Tet l,egoar 
d,ienst gek'lopt, 1heeft iln 1960 een jaar in_. 
l<:on-go ~b-äs',i,s :v11n;. Kito1:1·a) meego~aan_, ,?n M:LJ ft 
,i,n ae i.ns•l,:i;uklie-<l)ra,nc,l!_e doo;i,: 1,,n )le,ye,t~ec 
bevel:l'lebbe,): ttu woJ:>den. 
Het L0-gistie.k. r:entrum van de Landnureht is 
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~e-rs ee 

- en Zai 
aehalve r • ' 
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e 

ïlluni' · 

g vanwe'e de Leuvense fi 
t: dui-d.eU.jk 

s n1 van de ktei- 
' • Er m:j:n bt:n~ 

-ngn nts en 4 · èlrulè.- 
,k.e b heel äf,zet- 

· ea. · e-r al- 
open moe·t h.!,t w 
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