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AJ'.s, g-e,volg van het jaar van de 
verkeersveiligheid (1984) en 
van de kampanje "Zone JO" 

werd de Diestsesteenweg te 
Kessel-Lo tot "pi'lo~otpro,i,eltt" 
gepromoveerd. Waf tifat 'inhoudt, 
werd uiteengezet op een informatie 
vergadering op 28 januari, waarop 
omwonenden en gebruikers uit 
gen@digd werden middels een 
speciaal krantje van het Info 
centrum. 

De Diestsesteenweg (van het ~ruis- 
p um t, B'or.s te ls t iraa,t /R'ei;um Nova,rum- · 
taan toi aan het station) is diringend 
aan her&anleg toe. Het Ministeri• 1 
van Openbare Werken wil deze.heraan 
leg niet beperken tot de vernieuwing 
van het wegdek, maar heeft de be~oe 
ling de steenweg om te vormen tot 
ee n i..U::a.il.i;, Dit lSete.k'el\\t ook aauleg 
va-n af,~iesch,e.,rmde fî,ce,t,spaden, veilige 
oversf"e,ekplaat'sen, brede s toeoen en 
v o e t.g afrg e r s z o n e s , groe,nvoorzi~ningen, 
rus~banken en fietsstallingen. De 
ve.11)1.e.ell.-Ove.,(,.U.ghe,(,d en de tee6baa1t 
l~e-<.d van d'e omgeving zullen centraal 
s1t,aarru e,n,, b ov e n-d d, e-n -re n dat l,i,s ID ie uw 
we n-s t he c Mini s,t·e,rie zijn p-l a-n n-e n 
op te s-tellen en uit c e werk&l'l .i.11. 
~amen~p1taa~ met de bewone~i. en de 
geb1tCL-t~eti.Moeder, het leven Yordc 
mooi! 
De v•rscbillende ~nelpunten werlen 
011 de v.,p;gad'er.in,g J;Jo,g eens b.eik e k e n 
en i,e,ae,i,een ,ken evr z.ij'n zegje cv.e-r 
doen. Daarmee gaan ae plannenmakers 

v-an 0.p en ö are- W'e.rke n nu ,a'an de s 1 a g 
e:n het voorontwerp zal aan Auim& 
.i.11.~p~da~ onderworpen zijn. Het streef 
doel is dat de. definitieve plannen 
nog v66r het bouwverlof (juli 85) 
gereeè komen om reeds in augustus 
in aanbesteding te saan. Tlnminste 
als, (.Ie i.nsp,rai,1k nl:et tot t eva.e L teg,en 
snij dige w•e.ns.en leidt en dus tot 
vertraging en uitstel. Waar Zone 30 
en Langzaam Verkeer de automobilist 
willen dwingen zijn z i j g e d r a g aan 
te passen aan de andere weggebrui- 
k.è.r s , willen h,andelaars vooral vlot 
ve,rkeer e11 v,eel pa rkeierp'.J,aa ts an, 
willen schoolbestuurders beschermde 
oversteekplaatsen met lange over 
steektijden, willen anderen meer . 
faciliteiten voor het openbaar ver 
voer, pleiten de groenen voor bomen 
en s.t r c Lk g ew a s .... 
Br moet ee-n ~·;tuu.1tg1wep eisrgericht 
w o r d a n bes taande uit vertege·nwoor 
digers van het Minsterie van Open 
bare Werkeii, Zone 30, de Stad Leuven, 
ae administ.ratie Ruimtelijke Orde 
ning en Leefmilieu en v a-n de plaat-se 
lijke werkgroep (bewo:ner_s, g e b r u i ke r e ) 
D,e bu,smaatschappij wil o'o k :Ln de 
stuurgroep, de milieuraad voelt zièh 
waarschijnlijk"gepasseerà" en de 
NMBS zal ook nog wil voor de pinnen 
komen. De handelaars wo11e11 er ook en 
zij voelen zich dus geroepen om de. - 
l)-'l aa t se lij k.a b>e vo 1 king te ve r-e e,g,e'n, 
woord ig en, ~aar ze vrezen overstemd 
te worden door groene fieasers en 
andere langzaamverkeerders. Toch 
hoopt ingenleur De Smytter van Open 
bare Werken, die de stuurgroep moet 
voorzitteD~ dat er niet zal moeten 
ggête,d w~lden m,a. dat men tpt een 
·H_n:& g ez.lnd e, be.s .C.1u::t:vo'~niing z a 1 •ko,men. 
inspraak blijft een ~01ilijk vak! 
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Na, :L 5 jaar 
Oi ,c woens- 
da. s dag 
3 ap•il in de expositiezaal 
van Letteren & ~ijsbegeerte 
e e n 'ten•1:oons tell±ng gehou- 

1 • a ma "Telie,n.s 
i.i,i \/. 
t a ars van 
pl d'en aan- 

gesc reven isie van 
thuis]oosheid loosheid 
en &Tm~ede we geve~. 
Gee.Th se,ntiimen e, d,u:s, 

,ma4•r w,er,kon d· ,t; hun 
eenvp·ud en di id de 
se,h,erpe kanten van e.e n e a-am+ 
heid en pijn c.p su•btiele 
wijze bel~chten. 

Er zu]len etsen, foto's, 
s c)l,U,d e II ij en en p,,e,n t e k e.n in 
g en te b ezich·.t Lg.e,n zi.j n. 
0o~ kunnen e r ,ste.mmingsge 
dicbten gelezeTh worden. 

De tentoonstellingsruimte 
is voor hot publiek open 
van 12 tot 14 u.utt en 's a· 
~ondis van 17, ~oit 1,,9. 30 u,u11 . .- 

1'5 JAAR 
Dll(ONDE 

!Je i..tukgev11.011.11.n wad:e.~m11..te.lu) zJ..jn. 
hu6.teiid en belta.iNe. dt2. ui.t 
pu,(,len~e giia.sc.o~aine.46 die d~o11. 
de i611.eeiuw niq,.-t kfN1:de1t .e e.e,g q,e,_/ia:d.-td 
Wo1t.de1t, bt.i.jven e• u.ltt4lijk. 
geen i.po1te11 ove.11. van de bdJtJte 
,(,ji..ti.jd d.le. ove.11. 0116 kwam. ~e 
gepe.11.,1,,(,one.e11,den, de. we.,i./:loz.en 2., 
an.de.roe 6.teu.n.t11.ekke1t.6; de ve.11.do- 
·k.en a-'liftten, z-i.j z~ll'.&rt z.lch ech.te.11. 
de win.te.1oett.Mde tHJ g la11g g e..de.rike.n: 
de Jf,e.ke.n,(,ng ett wo-Ju:len .lmmr.-u neo 
6.te.ed6 ge.p11.eze.11.te.e.1t.d: onvel!.Wachi 
lioge uilgdve►i voo« v11..1tWttl!.mi.1•g, 
i..tuk gei..t&g&n pl!.,(,jzen vOO" 
g1toent-e.11 en 6Aui.t, alle h.e.~ eJLvU 
opgebl(;u.i;k..t. Zo, c.;01t.den zi..,i d-i.e 
do'o1t de i.nlev&J1k,li~··H-Pkde.mi.e. a.1: 
du.c.h.ti.g geht.066e11 z,(,jn 11.u. ook. nog 
doolt. áe. ha11.de, na.tuur. ,(,t! de lwu ge 
zet. Z aa.!6 ILe.e.d-i. vol!.1g e ma.and aan- 
g. efw ndi.g d w.i.lten W.(.j ,(,l! oni. 
ap11..U.nu.mmeA een éio6J,i.e~ b11.engen 
ov,e;,r: d,i al~m,o'l,de -éJt Leuven. iä.ee.ën 
.t.i.p6. ,Ln óo~ma.t.i.e, me.d e;we.11.k.lng z./:.j n 
.teil zee.11.6.t& 1~1e.ek.com op o,n6 Jte,dakt-le 
adroiw. 
He.t: 13RT-Pano~ama:bee.ld v11n de. ~ude 
loze v ade»: die m.i.dden de ijzige 
w.i..11:t(/.~ met 1111,ou.w en h.,(,nd &11:en ha.ttd 
hdndl:g uJ:..t zJ..j n h4ü ~ e.z ell we.11.d, 
zd.:t 11.óg tang b.ljbl,(,jverr. Oait ge;beu11. 
de nie..t .i.n Leuvè,11, maalt -todt n1e-t zó 
vCA va.n ani. bed. Ve plaa-Ue.Li.jk·e 
bu11.geme0i..te~ zal well,(,eh.t hu: ge 
beu11.de be-t1te.u11.en, madl!. ziek 'be11-oepen, 
o )':) we;t. en 01t.de: de ~ech.telii .lie.e 6.t g & 
J r.ilf.o /H;n en !ve:d! vo,nn-t'<I we..t1,d op i/t,e9- 
tème.;l>'ta..iAe w.i,ize u:Ltgevoekd. Nel zo 
IUe/!.d bc<.j 011<1 Ve S.tll.aa.tmu.:6 de,011.. de. 111!,m 
de.1t r•Je-t du kundig uJ..t z.i.j'n bu!Lll.-t- 
/w .. ü geze.:t. Jamme11. zegt de b1t11.ge.meeó 
tu, maalr. he.t ,Lt, v'olkomen !<H?..Ue,U.jk, 
Oe S,;C~a~:tmu.i. vin~:t wet een ande-'t. 
lvukriJ . 
En n.:Ï.emanc/ l~an de, e,,lg ertdaJt. w1.itt,bi.edei11 
d& 1t.uUen -ln .te :6,ldttrl e.n de pan'ne,1 
Vdll het dak te haten om zij11. 
hu-ü onbewoonbaa.Jt.. .te ma;ke.n. Ook 
n,(,e,t q:ló het om een buu-'t..th~~ 
gaat dat doolt de /;u.u.Jt.tbewo:1,te;Jt,,1, 
z et;.6 we.JJJd o p.g,e,/t;ff:ap,',t,. Ev,e.n- 
m,(,,J'I lian de we.t ve,11.hi:.,11de1t.11.>n dà.,t 
geb~uwe.11. van ee.11 p~gc.h,(,a..t/ld.4c.he. 
.(.»Ji.ic.h.ting 11.i.e.t mee.IL onde.Jt.houden 
1<10.1t.cfan om{ia:t ze, i.11 he-t j11a.Jt 7!000 
va,n e-lgenaa1t ve.4a:11.de1t.u1 (z-le 
Sdlue: Ma..tu) . 
~wei, te.1,tVll:ni.e vJCouw·e,n zhti;t'ei,n 
,at e,en. J?da~ w.ekie11. &•n de 11.o~, ,voo'lt 
/1 e.c.hten:u 11.0,e,m.t mem da.t. Ze. 
WO'tden ve:1t.ddeh-t (mtta~ z,(,,jn nog 
nü . .t ve1t.oo~deeld! van h-e:t ~c.ftUde. 
lle.11 van drlt,(,-m.ll~,ta.Jr..lûr:u ehe 6.1'.o 
gairtó op ope:nba.11:e.- ge.bouwen. u hellt 
inne.4,{e z:iic,h {J!aJ-;t 'lllèhvd d,_e 6u:lllo,p'1:~ 
<1 e v'e,'/tk,(,ez-lng,en n,'1-t Leu.,,ven:ti 
g ~·~e~h:èei.,(,j k ,~ppa11.a(.t-t ook to1t.,/, 
u-U;ha.a.i.de naa11: een padlt w,<.tdptak 
ker.ui. 1011de11. pe.1t~é het be~eh.i.~de 
.1t.en vcut pdh g,e.-'lcHt;oveu.d,e gev.e.e~ 
.te .!.q;,f:t:en goectp11.a,.te11,, mo·e,t mew - 
zie(\ ;toch \.l'Jt.a.g,e;11_ ;1;te-t,Hl'I o~er"' 
de (wiln!ve.~hou.dimg stu.i1<1en êi,e. 
g e,t:ltio t{ 6 en ma.atl'Leg eten en &e 
ove'JLt:Jted,(,ng d,(,e nog moet bewe- 
zen wo4.de.11. En ~i:ège"'eke.nd deze4. 
dag,en wo11:dt in d,e. ka.me.4. va.n vollu 
vecl!.J!eg enwoolld.l:g,e1t.ó e.e.n u/e~'4vo o<'l, 
Mte.f. i1rged':lettd .om die pa:'1.~e:J!"l(e.n: 
fte lil!e"'bieden zeri nog 1;1ecJiJu.ó,l 
gittg•en -<Jll /te <1 p•a,n,nen bij U .... i. - 
kate 64.aude. ••.• Ge.lu.kkig t~ven 
we nog in een .1te.ch.ti.~taa.t. 
111 _d.&:è nummu bie.den w.i.j u. 
Ó.<.J,d1t1.a.ge11 ovM ,Qnze 50-j,a.11.ige 
Ph~.f.ipi.veh:èigJ:.ng, wa.a11: /411 10 
;ja,a~- :èi;jd Z3'0;0 (1;Uk):?Îa4tie•ri' vu 
dwe.nen onc(ankti /Ji zoge'ltoemi(te. 
6lexibititut en. ove./t SaLve 
,l(a.tett. .ltt Lovenjoel waaJt pa;t.iente.n 
e11 pe1t.ionee.t. 011zeke11.e dage.n .te,ge-. 
moe.'tl ga.a.11. 
H,e~ ~o./1.d.t hd.a.a6 wee.Jt. ge.en w,,o- • 
tiif'/t,e /U;a nt. 
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n bun programma "Verhef uw 
' va ' cember 

, ten i::1ienden vao 
R orpi verzicht van 
he euvense - . - in 1984. Met 
beste dank aan onze kollega's van 
de' li(!)len, pets: maken wij een 
sa ,atting van dit jaai:0:verzicht. 

He"t verkeersplan 
De a11' nli:et zo ee,nd·rach,tige >:];l•V~ we-rd 
g e-t e i.s t.e r d d o c r een Le u v e ne e Vereni 
ging voor Vlotcer Verkeer, waarin 
PVV-;j ongeren, g!lsponsord door -het 
R rsverbond opkw,amen voor onge- 
b au . Oo. · en de 
C' ve h,et naa-md 
a ma bi ad. 
b die n s Mas- 
sarg niet in· e voorjaar s hij 
gehoopt had, maar pas in december 
zijn verkeers- en parkeerplan aan 
de •emeenter~ad voorleggen. Er waren 
in f984 dan ook weinis of 9een maat 
r,e1g,e,'l'1ern 1te zie1n te,tt oplos,st-t'ng .va•n de. 
par¼ee,r•sp,roblemen, te,nzij dan h!et 
onder luid pro~e,s·t van de oppositie 
genomen besluit om onder het Ladeuze 
ple1n een enorme parkeerput te gra- 

ze ing werd trouwens 
n · de gemeenöe'raad het 

en ~ en pa rlè:lece-11,p 1' a-n 
en . 
g~bied van ruimteliike orde 

ning :d.jn te V!)r_111elden: d'e aanpassing 
van het BPA Redingenhof, wa·ardoor het 

k ever- 
an en d•e 
eiJ.. t B•Pil>; 
a 
e e van h.e t 

wari;nhuis Delba.ize in de -vroegere 
Coca-Cola gebóiLwen mogel ij !i. .t e maken. 
liet s.t ad s b e s t; , st -z voor 
d en he!t. bos • en 
v b•ou,;, _,c, fö uni:- 
v ir oM!' ,ac,e-n't 'Mie- 
r tronica, troetelkirrd v~n de 
Vlaamse deelre·g-ering. 

\taf\1 straten em pleiinem 
lle·t metes1te u1<1s k ,e1kle,r 
u!i"t het ve aal, a,a,gd 
werd door n ui at- 
se]ijk fsb · ·e, dat v t is 
a10017 de bo , een 1

: • 

dat zich b · ort iin 
d-e opens•tte V:11/n w,è 
~e1.e i a1k o m,p :n d a ·e p 
nog ziá n F ·emy . ' hou- 
den., zij het dan d o öe tussenkomst v a-n 
een nieuwe privl-eigenaas. 
tn Egenhove,n was nogal w,at fe doen 
rond: d·e herin,d,chHng y,a,n lie-t Sint- 
1-1 ic h ie 1 spil! e,ibn, li/1 ~ s,,e 1! e ~,P'U•~l<a,p e 1i 
b1lij--ft a'l<itte ,.,o,e,re,n v:o,o,r v,e:i:U!g,er 
o"ereteekp1aats,en, voet- en tiie'tiJpa 
den en ver~eerslichten, en de omge 
ving ~iensesteenweg ziet eindelijk 
e'nige beweging on•tataan rond het 
lllchottepark. De bewoners van de 
Vè:111ten verz-'ette·n zich te1re-n heti kap 
p·en va,n bomen él1oor ·h:et M'.fn,ii,s,te·•rlie :<t.a•n 
Opce-nbare Werke-n en zijn, ir,er,ontlluat 
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door de to·e,nemende neiging om verkeer 
uit de stad langs de veston te ja.gen. 
ln de b-uu,rt van de Wils,elsesteem~eg 
in Ke-s sel-Lo b Li!i ven 1:t,et f ame u-z.e 
kruispun,t m-e·t de Broe.R,s•trast, het 
llnrichtingsverkeer in de ~ergs~raat 
en de verkeersoverlast in de Broek 
straat voor onrost zor&en. De midden 
standers die de P•ari:jsst-raat overheer- 
sen waren niet t.e spteken ov e.r - 
p e r Lm d,e if.é,t k.eie ,r s r i ei 
e.en wi,izigàe,n en d.e 
le b van d'e bu I'gemee, 
het verkeer in de Leuven estraat te 
Kessel-Lo tijdens ndspits te 
bemoeili: o !gemene 
verba e S 
werd r· zet 
deH) t hui, 
De Mi den 
geluk en kregen en van et 
OCMW een nieuw onderkomen. De vzw. 
Heymen kreeg een e' tovereen~omst 
aangeboden door de Toch b,11jven 
e,en a,a,l}taü, verenig op hun, h'on;ger 
waar he~ ~m lokála . 

Van de opbouwwerken wetd in 1984 wei 
nig nieuws gehoord, en dat is voorze 
ker te ·' en aan de verplichte f'us-ie 
die mo · den · o,pr' 
v·a,n h-e- w a,a o-p· 
-van in n h .e o r - 
,gen h.e pr a a.:t· 
van de kwa'l!len o o' in 1W..et 
van de gro,nd; er ware!! praktische 
bez - wi 
bele :i:e•s r- 
d e,I) 1e 
met er 
teg D 
met d:i. 
met :;.ra g h 
teg a slid Devlies, en 
me,c s a•a-d die on t~•tond 
met e in het hand•e~ 
l! aa•1 · · 

Ern de ëentjes 
Het j, r a c h , d•e L a,ar 
be1a1s ogin d 
Uj,n, 1e:bin b·:i: e 
s o•c'Lo l,e s-e t 
werd. nks b e i- 
nan,cië,n z-ee.r bcz,wa de g~ootse 
p?'ojekten uit vro·ege,re ja,11en ( Sint 
Geertrui!abdij, Na•am-sesti,aat 70, Ram 
bel'g, VQo»ma~lg ~looster Ruelensvest 
e,tc.,, ~ en <1,00-11 d,e aa,ns~e-p,en•d'e kM,a,a1l 
,., a,n d·e 11 a-a t ttd: il d1i g11 él10,o,rba t a,U,ng w.s,n 
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de gelden die van de staac moeten ko 
meµ.. Het proble-em van àe s t e d e Ld j k e 
petrsd,oenkas werd eindelijk opgelost 
.en la,a,t een v e-s.Li.c h t i n g v,e,-rh·'Open voor 
1985. Een degelijk energie.bespariags 
pian kwam er ook in 19E4 niet, noch 
enig beleid inzake ekonomische expan 
sie en terugdringen van de werkloos 
heid, tenzij ~en het afsluiten van 
onde11houdBkontrakten voor éle inscal 
la'tries. van "z·wem.'bad, s.e a-d's s cnouvb u r g, 
konservatorium. .. , als een vorm van 
energiebeleid zou zien, en het uit- 
s p.é Le n van he1'. a ugue en c te<:'erks tel 
ling bij het afçlwin.gen v an beslissin 
gen zoals de zaa~ ]mee tot cewerk~ 
ste.11:ini_gs\leleia zou gerek~nd wo![d•en. 

Zo hoort U het ook eens van een an 
der, beste. lezer, Ook Scorpio kan het' 
niet helpen dat er in Leuven zo wei 
nig positief nieuws te melden valt. 
0o·k uw eigenste stadskra,nt haalde het. 
j ;i,aiëoverzicht v.an Radio Seorpio. On z e 
k-x:is-is én ni'eu-w,e sta-et w,eacden a,ldws 
fiogmaal s radict.nlinnend Le u v e n kond 
gedaan. Ook ë a.a e vo o r o n zë dank. 

Je voetlt p'ct4 n,lttUghei.ä a:ü, je ä11.oe,g 
~om.t .te .st:o.an. Le.u.vena_M.s die in de 
ze , u4e wi.n~vi,kou mu ge6p1t.ongen 

ei.d · ' · ·, en gekon,6•1t.on.tee1t.d 
z· 11 eJt. van mee te 

1. E <> n4j cten4 o.l1> de 
u. <1 · f/-éTf 'llH'!i-Etl?AJ\\RV 

ove.11, Leu.ve 'j,n bewone1t.<1. u k.an 
e~ etke maàn i.euw att~.s oveJt. le- 
zen al4 U nu onde.11..sto.o.nde A.t4ook 
--i.n,vwU; en op.s:tu_c.11.;t o.o.n He.t Vijle. 
pi;•a,11,d, Bli.j(l.e ln/2om1;l.st1t.aat. 115 te 
3/0 O o, h e.uve.ii. 
►~ai.al'ft1: .••••••••.•••• , •••••••• ~.• •••• 

o.a;Jt.&6: .•• , •.•..•.•.•••.••.•••••• .......................... 
- wi:l een p1t.-oe.60.bo1tnen1en.:t ( 2 1111.m 

me.M , .g fr,o.;t,i,1,, ) 
- w:u. me:ewe:111/ieJn a-,wi f;lce.it IUj te,paa.ltd 
- wil een jo.1rJLa,bonn,e.me.n.t e.n .&.toJt.:t 

350 f&. ( 06 300 Fa. voo& ve&v4n 
g~ng.slnRomen.s l op &e.Re.nhtgnummt& 
001-0S96401-24 van HET 1>!JLEPAAR1) 
Blijde Inkom.&.t1;:t&4a:t 115 .te. 3000 
~.e:uv e-11, ein /i.lt;,Jj,gt da,n 1, o l\umm t,u . 
:f:,a,lig d~.t 'bi.o..d .th'u-l.&'be:zoltgd. 
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In de Brabançonnestraat, net 

achter Let~ven Centr~at, woont 
een man die de kennis van meer 

dan 600 jaar ambachtelijk 
klokkengieten met zich meedraagt, 
en gebukt gaat onder de 
wetenschap de laatste van een 
gtslaeht te :ûjn. De gieterij is 3 

pgeà'oekt. Het 
de speren van hef 
a1m têF,èclît bj) Jaak 

:eng. nd.loog en B.elg(ë~s 
laars kkengieter. 

DE KLEPEL IN HET KLOKKENHART VAN JAAK SERGEY$ 

DE SPONS 
OVER HET BRONS 

/ 

Deper, 6 maart 1531: ün d er hevige 
s-tortregens en felle -.ii.ndvlag•en 
schrijft Jacob de Meyere aan de klei 
ne houten tafel van zijn vochtige 
kamer op een dik stuk papier met een 
k.r a's s e n d'e pen het volgende: 

"Ve. Vla.mü1ge.n ove.Jt.tlt.e.66e.n de. a.nd'e. 
Jte. be.won u.ó va.n de. Ne.de.Jtta.nde.n dooit 
de. pJta.c.ht e.n de. 111e.e.tde. van hu.11 ke.1t 
k1n, dooJt de. g&ootte. e.n de. Ac.hone. 
kta.nk va11 lw,11 klokli.e.n. Op clü k!.ok 
ke.11, ne..t a.t<1 op c.,U:luv1;e.11, ópe.!.e.n. 
zi · l,le.de.Ji.e.f\ va.n a.6uJ.ló<1e.te.nd·e. a.a.Jt.d" 

enb,lik b e s n a-a t; het k1okken 
'jf van de familie Vanden 

150 jaar. Een geslacht 
n a k ome l' irng e.n d,fe zic.h van 
, ,rat· eg.gen op 

n d iet- 
e,n e-- 

,n air· 
d,en, 
n, 1 

~ijeQ> •· 
clu ceerc!,e, nma 
de kommu 'dde . 
die -hen gaen wind,eiere,n 
ten k~okken, viJzets en, 
•ich voordoet, ~oraen ze mL 
dwat),g gevraagd voor het gie,t,en 11an 
kauonnen. Ret blijkt de politie~ van 
hael wat g,rote steden te zijn b ë f ä-am-- · 

de klokke.ngieters bclangrLJlte oparacn~ 
~en te bezorgen, of nog beter, hen 
aan te trekken als stadsgiete.rs. De 
specifieke techniek om perfèkt symme 
trisèb brons te gieten, blijkt tot 
diep in de 19e eeuw c no a t b e e.r Iri.j k 
voor de 6ouw "a,n kanonnen, en z-o Ö'e- 
'k.led'en• zij haast onaa1nt,astbare posi'.- 

0-ngume oorlogsperiodes zijn hen 
ook ,daa,rna moet 

d e.n v,a n he~ be,r g 
ssch · · 

:v. '6er, - 
k t~e·r, e 
Nie• . ,, en, 
m,e.lJ: i ngle't) l a t e1n . 
ve,r. liet geh,el:e W: ·a 
A.ntwerp.en, 1M:achote,n, f:. 
S1:-'l'r.uiden, Hass,cît en a 
pastorij en en deke,n,ij,en 
klok nauwelijks de annat 
geschiedenis zouden ~alen. 

IL.enen, 7 april 1721: Onder iu-id ,ge 
krijs, uog blauw glimmend van d'e b,e 
haaglijke g~borgenheid van het moede~ 
lijke vruchtwater, doet Matfhia~~e 
Vanden Gheyn zijn intrede in de we 
~eld van bronzen klanken, sterk naaY 
paardemeat ruikende 1jablonen, de 
hitte van ovens en de precisie van 
het klokken ■temmen, Matthias ontpopt 

z i-ch algau,w tot een• waar mu·z'l;kaal ta 
legt, ~olgt een dc~elijke muzilale 
opleiding, wint op 19-jarige leeftij~ 
e e'n concours dat in onz·e kontre'ien 
doorging en wordt één jaar later be 
noemd tot organist en beiaardier van 
de stad Leuven. Van dan af wordt Leu 
ven de stad van de Vanden Gheyns •.. 
Veertig jaar lang is Matthias Vanden 
Ghcyn alleenheerser over de stompe, 
onafgewerkte Sint-Pieterstoren, strodit 
met gulle hand muziek over de stads- 
d ake n uit, komponeert de eerste e ch t e 
's.t u k k en voor beiaard, en wordt ook de 
llach ;,an de beiaard g e no emd . !us,sen 
d.oor verwe'kt hij nog 17 k i.n d e.r e.a , zo 
dla,t het klokk.engietarsgesla•cht van 
o,~11olging v.erczekerd is•. 

;_@tl !fe•uw •iater blijken vat g~ne•ti'Sehe 
p"l'.o'b.leme.n b{j de Va,n.den Ghé,yns, z,o·ila,t· 
vi~ de aan·getr,ouw,de familie Va'n Ae·r 
scho·dt het klokk·engie,t,ersib1dd,Î f v.e r+ 
de.r gezet vo~dt. 
W,e ,s c h r ij ven 1 908: Reioeba rbe V-a,n 
Aerschodt huwt Pet•r Sergeys di~ van 
zijn s-c hoon v.a d e r d.a reeds S e e,uwen 
overgeleverde geheime knepen van het 
vak leert. Na de tweede wereldoorlog 
verdwijnen langzaam maar zeker &e 
klokkengieters van het toneel. Enkel 
in L.euven blijft de famili,e S·e.rgeys 
het hoofd bieden aan de ekono111is,c,he 
bedreigingen ... ~ot in 1981. Dan 
moe·ten zij ook het bijltje et noodge 
dwongen bij neerleggen.Financiëel 
onhaalbaar, beet het, een foutieve 
beoordeling van het marktoverzicht, 
gebrekkige langetermijnpolitiek, de 
desinteresse van de staat. Een stukje 
Vlaa•s• geaa~iedenis en industrieel 
,a,rc.h'eologisch .erfgoed gaat voorgoed 
d'e mis t î. n .. , 
J~ak Srei;geys worstelt met de 6 eeuwen 
o,ud'e. 'n,al!aterusch,ap, vaa,nian hrj de 
ma.chtel,oie a l.Lëen h ee.r s-e r is. Het 
einrdre' van ee n ,g,,eslàcht l De kloll~n 
gietexd.j i,s, !i,nm.-\d,d-eh op;ged•çi,kt, de 
imcb9.ecd,e'1 per )<iio 1'er1)<pc1\)•t·. •Wa:e, O,)l•e11- 
b li:},f't z iJ n de he rinn,e,(i,,ng en, o·ude 
f o fo' s, "ergeelde dakumanfen, 
g.e-r o a.s.t a bewe,ginge.11,, .. 
s c h e np g e h o.o.r ! 

[leuven, 18 januari 1985: Braba_ç?'onne 
s-:t:raat 88, 21 u ur . Donker en l<ioud. 
N·et de vaTIDte van een beginnend f,ees,t 
je ve.laten voor een Qesprek met Jaak 
.Se,rg!'ys. Terwijl ik op de bel d r ak-, 
slaat een 1.uikl,ok het uur. Nog e en 
paar klokken en je hobt een me.!.od~e. 
zj~, VeertiÎ.$ k~okken en een klavier 
en j!' speelt een hele sta• wakker. 
Ik ian de bestel!ling misschien nog net 
d<>,orgeven. J•a·ak Se11geys is immei,s 
c1unp'a,nol0,og en onze laa,tste klokken 
gieter. 

og steeds met 

' l.evencs- 
a,n1gs t" 
vilte•'Ïlt 
h"a,p 

lo 
doo 
ono,nd e!l'b rok re 
p~sste en het ent e van een 
'beg,ees,te,rd va'l<iman. IJ), , in zijn e,:- 
de std.il.tee, h,erinnerin,g,an ,dii.e de 
a.iem even d o en stokken. Ik lui,ster, 
geboeid ••• 

p. 

.;,"' __, .. 
~ 

Een torer» Z@fil,@'e,r: k1I•©~ rs. aïls, eem 
politicus zonder 'll®f'iil,@ 

e-, fout ,gelopen is? M!is,schie.n 
e ve.rankering ,ra,n het klokke,n, 
sb~d•d,jf in de tra·ditie. Ná 
9orlog II ba d d'e n 1,1e. een ma,s'sa 

. , de o nd e r s stroomde,n bii.,nnen e.n 
de ~aken liepen prima, 
Tot diep in de jaren 60 hebben we 
,w:el'k gehad aan de oorlo,gsschade. De 
meeste bestellingen waren voor l~i 
klokken, de. meest dringende ook; 
.!'·en toren zonder luiklok is als een 
politicus zonder tong en dus goten 

· · luikloltken en lie1:en d•e 
ellingen rusten. Dat ~as 
out, De bestellingen 
terecht bij Nederlandse 
'c c~in specialiseerden 

rhand ae mal'kè ver~ 
o~g da•t 1,1e haast 

amel\ te zitt'en 
I! ver- 
" X'1cit en 

,eïlie 
ah~ 

é1k 
de ·enige l!elgiscbe kiLokR[en 
~e zijn. Rart•e~hefiend was 
et! 

R-ri kkem en we@wezen 
R·et werd h.oe ·langer h,oe moeilijker 
de financiële kant van de zaken te 
bex,e,dderen; alleî:1:ei wetsbepalingen 
è:n. b·ela:stingen zorgdèn voor het aan 
ver~en van administratief personeel, 
n ,e,r personeelskosten, veel ver- 

starre arbeidsregle~ 
dat ik een aantal so~ 
e;;hed•en vil afbreken, 
m d•e een of a,ndere 
er da,n voorzien I à to'n 
sin •e ~etela at&an 
ter gegeten wo~den, 
ht ~n ovettqiglng a!s- 
(è•l's \uh tuk-t de hele 
W,&s e,r nill)t, m~er hl!, 
r he,tt Vlak, de amba·ch,t11- 
.d, Om 5 uu,r prikke,n 

a, d,an w,o rd t he,t mo•ei 

4 



Eén fout en àlles loopt mis 

Klokkengiete~ is een delikaat vak. 
Je werkt weken na mekaar OM &e goede 
vormen te make!)._, n a a r het zoeken v an 
~e. ~o-ed1e lege.ringen, de ideale groo·tte 
Je a nv e s.t e.e r c ·e,e.n massa geld aan 
materialen -e n d-an k:o•mt het -allemaal 
01p da't ene ogenblik a.a n , w,an'n·e-er hèt 
brons Jio•o-dglo.eien'd staat en uit de 
,rota ketels in 10 of 20 vormen ge 
goten wo~dt. Eln ~out en, paf, alle 
kloklten s t.uk . Jê krijgt geen tweede 
kans, de vormen moeten perfe.kt sym 
metrisch zijn of je zit opgezadeld 
met massa's brons waar enkel ~c:ie 
vatengeluiden u~t komen. 
Om je maar te vertellen hoe moeiliiM 
h~~ is. Ged~rende de oorlog heeft· 
miJ n vader. ';""'?,jige d'wo n g e n stil ge ze te-n. 
Na c\e bewr1:id1-n:g herbegon hi.j gu,t 
hetzel,fae .pe':l!'sO'·l)e'.él van v c.ër aê o orr > 
l~g, mat)nen di;,ê ~-et vak v e-r s t o n d e rï., 
d i e heel hun le-ven niet a-n.d.e r s g.e d.a em, 
hadden. Bij da eerste gieting mis 
lu~ten_alle klok~e.n. E•n •paar jaar 
st1.l zitten, zorgt al voor onhersce1- 
bare brokken! · 

Het aroma van paardemest 
Misschi·en h, we te lan,g gewacht 
~e~ te moa ringen. In Ned•rlana 
~i·et m nte.n vormen. Wij ·d-e- 
çien he,t k'.€.e-<., ko,e./u:01.en en 
p~a1tî:lell1 b·eel betro,uwbaar •pn,o- 
clidli v , dat echter v:oo:rh.een 
had mo n. Maar ja, dat ve,,rgt 
dan weer e n.o.rui. ve·el k.a p Lt e a k , en 
zonder ste&n miljoenen1eningen a&n 
gaan voor een onze~ere zaak vond ik 
toch wel wat riskant. Ik zou mijn 
zonen o:pgez•aaeld hebben met e.en enor- 
me fi ·• t, die ze misschien 
niet en ,1ulle,n. Nu ja, 'aatt 
:Ls vo . . 

~e bel Çlp6 
aan d'e -:tes 
J aa:k S c'ti o 
gebare on he , 
uit, e te plaats• 
moet ku zien en hor,en. Tien 
minyten late.ris hij er wear. In 
tussen he.bik even zijn fotoboek 
kunnen doorbladeren, boe hèt atelie1:' 
eruit zag, h·ec ]d'.okkengieten, de· on- 
afgewerkte · . Ik voel zo de 
l1it te op. m' , de ge-ui, van 
kokend gst~ge opanrt~na 
al 8 d 'l\'I a,s d'.i,aaii f 
sero,o ,me,ta,aiL d•e 
V,Ult. b,id,d/rn dll't 
zaak dan het sin' . 
wacht , okk en afg.e)<oeld 
zijn en de ij z.er e-n ii i ng en ku.nn,e,n l o-s 
ge.draait worden, dan de ruwe klok 
vorm betastenJ met een hamerttje de 
klank testen, de klok uitboren tot 
de perfeknl! toona-ard, d1e pleehtige, 

inhuldegingen, het installeren van 
de klokken ... 

Aan een paar frank de kilo ... 
Terug naar de realiteit. Er is sprake 
ge~eesc van een hlokkenmuscum, over 
tte1dfsteun, klass1riug, zeg Lk. 
Alle.maal woo,rden" b.e 1<iasserings- 
c o mm i sie woµ de -~aak wel steunen 
maar dan moes-t a L'l.e-s bij het oude 
blijven, en da't kon net niet, deels 
Ja, maar om verder te werken moesten 
er veranderingen doorgevoerd worden, 
en dat wou men niet. 
Een klokkengietersmuseum. Ja, dan 
was tenminste het materiaal bewaard 
gebleven. Het is er niet gekomen. 
Nu werd ik gedwongen alles te ver 
kópen om uit de kosten te raken. Al 
het materiaal aan ~eg paar frank de 
kilo. Ik heb nog wat ~armen e~ kLein•r 
s'p-u], OV!'t,geho:utd"e,n., m'àa1,r dla,tr is al Les. 

Mod,eerniset"e,n is 1go~'cl, maar ik '"' wei!. 
mijn bede'nkinge.")'i ;:l:i'ij. Commerciële 
belangen krijgen 8e bovenhand, de 
fierheid van 'het be~oe;p verdwijnt. 
De klokken worcle.n ni.et meer met de 
zelfde liefde gemaakt en daardoor 
respekteert men vaak de eigenheid 
van de beiaard niet. Neem nu de 

1 Universiteitsbeia1rd. Zogenaamd ge 
rescaureetd, Heef~ in ieder geval 
niet wat ik eron~er versta. Voor het 
b e d.r î j ! o v e.r k,_o:p g:img, heb ik vc o r 
de u,nief .e.e n b.<1ste'l<i ap,g~ma·a,kc:' 'v,.a,or 
een e v en t u-e ·le re;,si.bau r at ia. In de 
ware zin van het w0otd dan: ~e~ te 
r ug b r eng e n tot de, oorspronkelij'k,e 
staat, in dit geval de Johnston 
stijl, de stemming re~•ekterend, en 
als er echt klokken bijmoaten, deze 
gieten in harmon'i,e met het bestaande 
spel. Nu heeft me.n 12 klokken bij 
gegote.n z on d e.r daar noe-menowsa4d1ig 
rekening mee te houde~. 

Restaw re ren ©fi ve'rfil ie1,;Jwern? 
Het i:s sc,h' •eure. 
No,g al. w,a,c te gie n> 
w.o or d 1 g el,ectrisch-e 
mc c e r . e dag ln 
de tere n om de 
oude mekan~ op e winden. Nu ver 
dwijnt d-e oude horlogerie maar al te 
vaak mee de ins~a~lateur, zogezegd 
omdat het een stuk oud roest is. 
tfaar d'ie din•gen z-ij-n gewoon perfekt, 
heel was arkfen 
zullen rt d,e ke11k- 
fabdiek st,oll:en 
da ,tt a,e ,t n ti èft 
meer do• andYe·r,s 
me~ al I ouèll!, 
en d a à r anie1"en 
wel t eg e.n , , emaa'kb om 
h o n d ë.e d e n jaren 111-ee te ga.an, zolang 
als de toren als 't moet. Nu doen 
ze dan niet meer, het moet opbrenge-n 
niiecwaa-r. 

00,k de s ~ emm ing &E\·b,e-u 17 t a'rrd ers , ;r n 
de Middeleeuwen en tet voor 50 60 . . 
Jaar werd op het 0017 gestemd de 
middencoonstem~ing. Dat gaf ~en 
~olle malse klank, v~ouwelijk, weet 
Je, Nu wordt er mee electronischc 
a~paratuu~ gestemd, ~e parallelle 
stemming. Dat scheelt 4 trillingen 
per m i.nuu t , is dus p e r f e k t maar 'iet . . 
ia kouder. ~ls ik restaureer pro- 
b ' ' eer ~k dat zo getrouw mogelijk te 
do-en. Dat i,s ook bero.epa·el,lr. Nu ve r+ 
nieuvt men Veel, d~t brengt ~d~r ap0 
maat restaureren, nêel 

Laatst vroegen z• me voor de her 
stelling van een torenuurwerk mee 
slechts e6n wijzer. Jniek gew~nn. 
Ik heb de p Lan.n e n opgemaakt a e a r 
het oorspronkelijk concept, met ~~n 
wijzer. De mensen ginds zijn d~t 
uurwert zo gewoon dat die tweede 
wijzer er echt niet b1JnoeEt wedden 
dat ze me 1ulle,n vragen de plannen 
te herzien? Wat wilt men uiteinde 
lijk, r11sbaure17en of v•ei1h~e,uwen? 

De kl'o'kkenziel is ziek - zoek 
Dat is de dood van mijn vak geweest. 
F.et afwegen van oorspTonkelijkheid 
en kwaliteit tegenove~ commerciële 
belangen. De kosten daarvan liggen 
echt niet zo hoog. z,ker niet als 
de beiaard wac onderhouden wordt. 
Reel wat gemeenten voorzien geen 
budget voor dat t a kk.e.Lt.j e onder 
houd, een paar a1.1iz<eniLen fz a n k e n 
p .er j a a r z,o u •no c l)<t.am,.s a;1 '"'l 1 d o e n d'e 
zijn. Iemand 0m het haU jaar de 
toren insturen, om hier een stalen 
kabel te vervangen, daar ~ert lik 
sme,arsel op te doen, -~•at roest weg 
te schuren, sch&rnieren invetten 
en dan gaat zo een bei.aard een, 
eeuwigheid mee. D.e St.-Pieteratoren 
is in '60 gerestaureeid geweest. 
Het is niet normaal d~t 25 jaar later 
de beiaard opnieuw aan restauratie 
toe is. Tuurlijk st~ag d~e dingen 
bloot wind, kou, zure teg•n en duiven 
i,,,i,tsel, maar een cciill<·e'llt:i e ,onde•t' 
ll?u•dt e,n het din,g o\llle.rre,e.lït ,~e,nera 
ti,es. 

T.e-genove-. v a de r S-erg.eil(S z,itten z'n 
2 zonen, hoofd in d,e knui_'S-,ten, met 
glinsterende ogen-geboeid he luls~ 
eren: Jaak Sergeys v.e-,,1:e,lt niet veel 
meer over zijn o . sie. Het heeft 
té ~eel pijn g laatste van 
een geslacht t r o e f 
en veel hoopt hij 
z,ijn vakkenni v e.n. 
A:J.s ik ze v r en 
l e-r.en klokke ,e e s·t '- 
dr Uit ig \!80 S s 
,s c hu d t 1 a ng z 
ze hebben naai el e- 
kend. Toen ik st oonden 
we langs het areli~r en ik lie~ er 
a.lti1d door om naar scltool te -~aan. 
Van kleinsaf aan be~ iK be.trokken 
g e e.e e s t bij h e c gieten. Ik werd ge 
r.oep,e-n om te helpe,n of om te luiste 
ren naar de toonaard e.'Ii de galming 

, n klok. 
g el!\?'l)sscholen, 
e, "'8'~1'.e•l(e,rd 
n, n. Mili-n z-on,e,n 
o e>i; g-e k.e.nd en 

a z è d, het wordt 
he..,.b ne,n u;I 
Voor het einde me een paar 
dag,en bezig g,ehouden met het neer 
schrijven ,ian al de ~egeven~ die je 
n·odig be·bt voor het ,gieten. Erg nauw 
ge-:,;et en tot in de ldL.einste details. 
Maar t•u,ssen wooraien en dra-den :i.s er 
e-en hemel:sbreed verschil!. 

We b,Uj ,ien 
b,(îtek !'O,t'd•t 
in-ned.n\gen 
He•t ambach~ e•nrgilf,teh be- 
lî,oo,r,t det-i ièt vei leden, 
a·e laa,tst.e s -n zijn vrij- 
wel ui11,gewtist, en bO'c•b, elke d11g 
nog kan je over heel Vlaanderen de 
klank van ambachtelijk gegoten 
brons proeven ••• 

,t 
,, foto 

ner- 
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B erichtcn over sluitingen van bedrijven en rationalisaties in 
sektorcn als metaal of 

steenkool doen ons nog nauwelijks 
opkijken. Misschien ook wel omdat 
dit meestal ver van ons bed 
gebeurt. De geruchten over de 
sluiting van Saive Mater zorgen 
echter wèl voor de nodige 
?pschudding in het Leuvense, want 
iedereen kent wel iemand die in 
Saive Mater werkt of opgenomen 
(geweest) is. ln een poging om de 
rcakties van het personeel te peilen 
gingen we praten met LBC 
vrijgestelde Julien Verhoeven. 

VP: Kern U de voo4g e.H.lt.i.e.de.a,ü vaa de 
p.lanne.11 .i..v.m. Saive /.la.te.'l. ve,,.te..tten? 
JV: De plannen tot een reorganisatie 
van Salve Mater hebben eigenlijk te ma 
makén met de evolutie van d·e psychi 
atrie. Vroeger werden de patiënten 
geisoleerd, nu probeert men ze te re 
valideren en terug in te schakelen in 
de maatschappij. Ret ~antal residen 
tiile patiënten neemt daardoor af. Nu 
zit men nog boven het aantal w•tbelijk 
toegelaten bedden: Er zijn nu 650 oa 
tiënten voor 625 officiële bedden.· 
Salve Maccr is d-us nu nog rendabel, 
maar er stelt zich een zwaar probleem 
in de toekomsG, De zusters hebben het 
gabouw en de gron<l verkocht nnn de 
universiteit, die eigenaar wordt in 
het jaar 2000. Zij wensen dus geen 
invesceringcn meer te doen, met als 
gevolg dat de gebouwen vetkommeren. 
~ndien de inspektie de regels streng 
zou toepassen, zouden nu reeds een 
aantal afdelingen gesloten moeten 
worden. Er moet dus aen keuze gemaakt 
worden, omdac de huidige infrastruk 
tuur verouderd is, en omdat er een 
tendens is naar opTiamcbedden ( tijde 
lijk) in plaats van resid·entl:ële bed 
den. 0m aan deze problemen een oplos 
sing èe geven we~den 2 mogelijkheden 
onderzocht. De eerste was een nieuw 
bouw, en die zou+ 1 miljard kosten. 
E•cn e w.e.e d e mogeliJkheid was da i.nte- 
gr a t Le van de c pname b e d d en i-n de be- 
s c a a n.d'e academi s c h e z ieken1tuizen: S t, 
Rafaël, Gasthuisberg en Pellenberg. 
De eerste mogelijkheid werd niet weer 
houden omwille van de hoge ~oscprijs, 
en omd.at hot 2.ou kunnen dat wc geen 
p n u i é n.t.e n meer h.a bb.e n tegen dat de 
kllniek af zou zijn. Dit ten gevol- 
ge van de tendens naar opaamebadden. 
Bovendien bestaat er een overkapaci 
teit aan bedden in de academische 
ziekenhuizen, die nog in de goede tijd 
on twoqien zijn. 1.l'oo r de tw.eede o p.l o-a>- 
s ing pleitte ook dat de stigmatise 
ring van de patiënten minder groot is 
indien de psychiatrische diensten ge 
integreerd zouden zijn in Sint-Rafaël 
of Peilenborg. tovonjoel wordt dlrekt 
ge~ssoaieerd met eon zothuis, torwifJ 
men vo o r heel wat redenen in de a nd-e+ 
ro academische ziekenhuizen kan opge 
nomen worden. Optie 2 zou op eon ter 
mij,n van 10 il 15' jaar gerealisoord 
kunnen worden, en men heeft one gega 
l'ande,er-a dnt men nile•mand zou ontsla,an 
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en dat de h e r s t r uk t u r e r i.rrg g e e n ge 
volgen zou hebben voor de patiënten. 
!neen eerste fase zou een aantal op 
namebedden overgebracht worden naar 
Pellenberg, en de k r i s i si.n t e r ve n t i e 
lou naar Sint-Rafaël gebracht worden. 
In een tweede fase zouden alle dien 
sten naar Sint-Pieters overgebracht 
worden. De residentiële bedden ?.ouden 
afgebouwd worden. 

OP, î-0 e11. een 1:U1,1i.ba11d .tu-0-0.en de plan 
nen 4ond Satve Mate11. en het bekend 
maken van het de6.lcit van de acade 
m.i.-0 ch e ,..:.e.fi e11im.i.z en, da.t + 3 5 O m.ll- 
j o e.n zou bed.1i.agen ? PJtobe.'ë1t.t 111en de 
.i.nhoml>len niet te ve11.h0Qen doon een 
ac.a:de.mü che .U.gdagp1,,i.j;, et.an .ce ne./ie: 
ne.n vo o a de bedden van Sa.tve. /.(a.te,'L ? 

JV: De academische ziekenhuizen heb 
ben nog een groter deficit gehad van 
ongeveer 400 miljoen. Bovendien zijn 
de bedden van Salve Mater gewone zie 
kenbedden en geen academische bedden. 
tk denk niet dat dergelijke flnanci 
ele berekeningen aan de grond liggen 

JV: Op dit ogenblik verandert er nog 
niets. Ket is nog veel te vroeg. De 
overheid moet eerst en vooral akkoord 
gaan. Indien deze weigert gebeurt er 
niks. In tweede instantie moeten de 
proffen akkoord 1aan. Het persooeel 
moet dan nog gekonsulteerd ~orden. 
Het hele technische aspekt van een 
eventuele verhuis moet nog bekeken 
worden om te vermijden dac de pacien 
ten op en neer moetlln gereden werden 
vooE bepaalde onderzoelan. 

VP-, Lo ái:« U het vooiu>-t"eU -l4 de. he.te. 
aHa.i.r.e. Saive. ,\la.te.11. een 4i,to11.m .i.n een 
9 l 0..5 t•Ja,t e.'l ? 
JV: Ik vind het spijtig zoals ,e za 
k en nu gelopen zijn. r./e hadden w-aar 
schijnlijk serener kunnen praten in 
dien bepaalde mensen niet zo imoul- 
sief gereageerd hadden.,, , 

VP, W-le. ? 
JV: Dat kan ik aan het Dijlepaard 
niet zeggen, .. Ik ben bereid om op 
nieuwjaar of kerscmis te vergaderen, 

van de plannen, want de evolutie naar 
o p n a m eb e d d e n sa'L meer personeel ver 
eisen. 

~P: Ve..e.l 1nen<1ea z.i.en een ge.f.-ljk.en.ü 
~» de. ove.1r.ttame van S.i.n.t-Joze6 .i.n 
1/eJt.e.n.t: e.n de. ove.Jtlteve.U.ng van Saive 
Nlate.ti.. 
JV; Sint-Jozef was een heel ander 
geval. Daar werd een koop gedaan van 
een aantal be~den, plus een overname 
van 7~ p e r s on ee Ls Le d e.n . In het geval 
van Sint-Jozef was er een andere 
werkgever. Hi!r blijft de werkgeve~ 
dezelfde. Er 1s dus geen d Ls k u s s i.e. 
over deovorname van de anciinniteit 
en barema's. De funktie die de men 
sen zullen moeten uitoefenen zal wel 
gewijzigd kunnen worden. Om dergelij 
ke p,ers?neelsP,roblemcn uit te k u n n.e n 
praten 1s er een ovorlegcomifé opge 
richt. Sommige mensen hebben speci~~l 
gebouwd in Bierbeek om dicht bij àe 
kliniek te wonen1 anderen moet~n van 
WJnksele komen. Zij hebben belnng bij 
een qve~plaatsing naar lint-Ralail. 
De verandering van uren kan problemen 
opleveren. Al deze praktische moei 
lijkheden zullen in het overlegcomi 
té ter sprake komen. 

VP: ~1e.tl1e Vl!/t.:tnde4.i.1tge.1t IP01tde11 eJt 
01rn1,ldde.e.R..lifli d,001tge.vo,Md f 

Gasthuisberg - machthulsbere 

De sluitin~ van Salve Mater past 
zeer goed 1n de expanciepolitiek 
va~ het ziekenhuiakomplex Gast 
hu1sberg. In de plann~n die nu 
op tafel liggen, zou•den er op 
termijn 6,0 "akute" bedden naar 
Gastl\,uisbcrg verhuize,n, met P·el 
lenbe~g als tussenstacion. De 
revalidetiepatiënten ( + 200) 
zouden naar Pellenberg verhuize 
en de reside~tiile patiënten n 
( ~ 300 ) zouden op termijn af 
sterven. Wan~ uol~ens een om 
zendbrief wordt een bed van een 
pat1ent die opgenomen is voor 
1?~1 gelik~~deerd bij ~ijn over 
Li j d e n . Bl1Jkba•ar rekent men e-i, 
op dat er 0'P d'iie maniei:, ook lfo.d 
de.n: •nijk,ome'U iit1 'B~arBeek d. t de • d , .. , z.o a 

re!l ent1ele patiëncen vab 
LovenJoel naar Bierbeek overge 
plaatst kunnen worden. 
Op basis van deze gegevens is hen 
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zoals ik gedaan beb bij de sluiting 
van de Ga le11ies At;ispac,h, maar een 
aergelijke reaktie vind 1k in dit ge 
val voorbarig. We moeten de zaak goed 
volgen, maar er is geen reden tot 
p\a,n i eik.. S i,nlo!Î! l e,s, ~ de ve~.e•ni g i ng van 
familieleaen van patiënten) reageer 
de op basis van een artikel dat in 
Het Volk v e r s cben.e n is. Ik heb echter 
pws vandaag ( 14/t )· een telefoantje 
gekregen va n Het 'llolk, om te weten 
hoe de vork pre~ies aan de steel zat. 
Zelfs Het Dijlepaard had al kontakt 
met mij g e.z o c h-t vo.o r aLe e.r iets te, 
publiceren. 

VP: Hoe vell.loop:t de zaak nu ve~de~? 
JIJ': \1olge.nde week he·hben we een p e r+ 
sóneelsvergadering, om het personeel 
objektief te informeren. De -syndika 
le delegatie volgt in elk geval de 
mogelijl<;,e könse'Rw,E!:ntie,s voor he t per 
s on e e I op de voet, en er is t tse g e z é g d 
dat eventuele problemen besproken 
zullen worden in het overlegcomitê. 

Open brief van StM'I Li,S 
aan de Raad van Beheer van d~ K.W.L. 

Va11 oud naait, n-i.euw, 
-e1:1e.nwe.-.t zonde~ 
6 e.u:tple.z.lu! 

d'u i de 1 i jlk da,t e" vo o 11 3 '/ 5 ,,-a,n h,e•t 
buidige-pe11soneel•van Lo~enjp~) g•en 
oplossing is voor cewerkstellLng OA 
1!ange te'11mijn. 
Ma,ar nie•t al'leen de a•k,ute be·dd1en l,l'an 
l,ove,nj,oe'l z ou d'e n n a a-r Gasthui.sbe,rg 
verhuizen ook d e "a.kute" long-, 
cardio- e~ rheumapatiënten die nu 
i:n Pe1J/e,nb,elig, v,e,:i;liiijv,e•n, To,t m,ee,r 
~ere e.e<t en glforie vaan d 1e sc,ann,ers.,, 
de elek~rocardiograms en andere ge 
sofis•tikeerde apparaten die du r e 
11eken~ng,en p11oduce,,ren. 0p dez~ ~a, 
n-i.e r zal het ,t,eikortt va·n 3·50 ,m1.t;1oe,n 
in een batig 's aû d c kunnen omg!b'?gen 
t/'0:17den en zal! men h-onderden m1.lJoe,nen 
a,chcer,11tal!id,ge inkomsten ontdekl<,~n 
(ve,rzwijgen?)' in plaats ,;;a-n n•u ~ll,e:n 
tallen miljoenen, De grootschai~g 
beid m4akt el!~e financiële ko~tro]e 
onmogel!m.jli:, om dan m,aar nog nllet t: 
spr,eken over d•e m,e,cU.s,·chel en l!~~c,ho 
logische gevolgen voor de patLent. 

Ve F ede1t,a..t,i.e. va.,11. V.taam-6 e. S-i.mk.1.e../i - 
kit-i.n.gMt, veM,n·i-gi.1i9 van 6·am.é!i,i.e.€.e. 
dM van p,1, gc/1,La.:Vt.üche pa.ti~11te.n 
en va.11. voZwa-6-6 en me.11.t.:tal g e.lia-nd.l 
cap.te.n, wen,1,t ha.a~ 011ge11oege.11 te 
u),.te.n. ov en; hu óe,/i:t dat be,fooklie.n 
pa.t.lbd'en. en hun óam-i.l,i.eleden, 
ve4bUjvend ,i.n he.t Unive/tl>itai.~ 
Pl>yc./1,La,U,..u.ch 1n-6t,i..tu.u.t "Salve Ma 
t.e ir" .te Lo v e.nj-o el, v,i.a de g u ch/Le 
ven pe1t:6'nroe.;ten ktenni'I> neme'n van 
de bu·lu.l.te.u va,11 de Ra.a.d van Be 
lte.e.4 va.11 de. K.U.L. :to.t 1>lu.i.t,i.ng 
van bovengenoemd p-6yclua.t~üelt z-i.e 
k e.,n hcti:11,. 
Me.tai.te. be.g~kp voo~ de bu.dge.ta.l~e 
moe..llijklieden, l>.telle.n we me:t vu 
ofctwa,Mdiging 1:1.al>t da,;t een-6 ,(e 
m,e.elt de p:6 ychia:tJt.l-6.elf.e ,pa.U:en:tl/.11 
de ee./!.--6.te l>l.a,~ft:to 6 6e~-6 z-i.j11 va.11 de 
4e'konve1t,1,.leplap11e11. Va.a~ wa,a1t, we 
vo~g e.114 de. pull b u-i.c.hte11 me:n-e.n :te. 
mogen ci.:ç,h:t·e~hdte:11 ddit voOIL de p0; 
:t-i.ën.te.n in a.ku..te die.Kó-ten en voo1t. 
/teva.liö.ee1i,ba.~e pa:t-i.en,te11 konfue:te 
alte1t.nrot.le.ven be.ó:ta.aw, me1t.ke11 we 
op dipt ·i.v.m. çte g11roe:p 1'restid,e:nti 
ele p,atië.nten" <1le-c·hfé<1 me.il: vage be 
woo/tdi11.ge11 1,p1t,a/l,e u. va.11 "g·eleide 
llij k e afbouw". 
S.iim,i.t.u il, v0;n b1e.nin:g dat dih:ii. v,a. 
g,e pla».nem op ta.nge ;t,e,1t,m,ljn kunnen 
Le-i.den .to:t. a.6·de.-t-i.ng,en waa.11. .onvol 
doe.ndi.e wt:taJtbó:Jt.g,en g,e!,ode.n wohde.11 
:to:t edt m·eMwa,M.dd:ge opvan>g ~J1 IJe 
gete.ldli.ng val't d,e nre.u.t onnro,11d.lge 
gJtoep me.11-6en in d.e pl>gc/1..i.o.J::Ji,,i.e, 
Pa,.t.lën.te►1 en 6 a:nr.ll.lei.ed,e.n heb b e11 
001/i h!f». waat1,d'k9•h,e.4d en g evgd,e.r~.i 
-i.nzake opvi:tng en be:get,ei.éf.lng. Zij 
we,n1>en daaiiom ook al-6 gel.ljk1oa.cVr. 
d,i,a e. g u 1!>11.e.k-6 pa/t.t1teM be,r, choucud 
.tre wo•ii>de.11!. Va,a1t,om ei:,l>t d,e Fedel!.0;:t,le 
va,n ,il-:&iami e 1/siJm-lie. e.:6 hi,n~ e.tf , -<in 
11a.am van be:t1Lokkie11 pa:t-i.cln.ten. en 
6a.mi-Ue.led en: 

- een eutijke. en open .ln6oJtma:t.le 
0111 :t::e voohl"om~.n d:1ut mem w·eett v.0017/ 
e.en voldonge,n. 6e.U geid;e:ld 'wMdit. 

- du.lde.l-i.j /,e 1<•a.a.~bo1t.g.e11 vo o s: de 
gJtoep Jte-6-lde~.t-i.ële pa:t.lën:tea in 
ta;f{e men-1,wa~1t.c!i,9e en: kon,/i.11J(/.;/l.e a,t 
.te.Jtl'lq.t-éeven. 1},l:(; beiteke.nt è..M1 de. 
getij/ie voo.1tbe..1te.liUng op ïnogel-i.j 
ke. ovu.plaa..t,1,.lng, 4eke.nkttg hou 
de1td m.e.t i•11-teg1t,a.ûékain-6M -ln e-i. 
gen -6:t11.e.ek. 

- du.ide.-lijke waa.1Lbo1tgen .lliza,ke. m.a 
JC;,<.ma.-.t<e. peMonee.l.sb,e,;;e.,t:t,i.n.g .to.t 
lte.t einde :to,e, om di.e. fawatite.i:t:1, 
ve/t.z:011:g,i.ng n..le.t. .te 1>chaden. 

Ve F e.d e:,ta,,t,i. I?. V a.11, V la.ctm;/, e Sim:U e.-6 - 
fz/tingen wen;1,:t h-,le,Ji,oV·e.11. .;te,.n -6poed'i,g 
;1,:te. duid,e:f.ij,fze -ln6·o"tma.ié,l,e. 

Hoogachtend, 
G. F~oon,i.nekx, voo1t,z,l:t;t-e1t, 
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AAN GUNST 
re.ring gee-11 ge 

de p a.t i én t e n., 
il. een aan , · ,p- 

n. 

.e n 
' 

: tt een .tu4Jen de ptln- 
!'l!e.n JtOnd Sá:tu· en h,e,t be,llentl 
ma.lrnn ua,11 /,i.e . van d e.- 

. 'c,lt e d.e.fa dq,,t. ~ 3 
·11,,0 b e:ë"l, 
h.og e.t:t . 
'j:t, cva.n lèe.- 
n. S aLv . e'tt ? 

ische ziekenhuizen heh- 
6 . , · grotet deiicl• gehad van 
óng 1,0G milj-oen. lfovendien· zijn 
de n van S~lvw ~ater gewone zie- 
ken en geen academische . 
Ik niet dat derg-elijk.e fi 
ele ening,e:n aan <j;e gifo.na n 

JV: Op dit owertblik verandert er nog· 
n iets . He t is no'g vee 1 te v"t o eg . D.e 
0ie r hre.i. d. mqè t eerst .e n v.oc ra 1 a k'lco.e rd 
g&an. Indien -d e z'a w·eig·e r t. gebeurt er 
niks. In tweede instantie moeten de 
proffen akkoord gaan. Het personeel 
moet dab nog gekonsulteerd wortlen. 
Het ,hele technische a s p ek-t v a n ee.n 
eventuele verhuis moe~ npg be~ekari 
worden om te vermij de,_n da t de pat1en 
tte'n op en neer moeten g.e re.d e n worden 
voor bepa,flde ó nd e r'z o-e.ka n; 

OP: z CJa.ló Cl fret uoo,tsó,te:.U .i..6 de h.e.l?!e 
a.f-0a.éme Sa..tv.e. Ma..te'lt e·e:n ..1.tottm ,<.n e.e.n 
gi.ai, .wast;eJt '? 

Ji: Ik vind het spijtig zo~ls de za~ 
k e-n nu ge-l e p en zijn. We ha d d e n w a-a r+ 
s.c h i j n Li j k se.r.e ne r kunnen -p r.a.t.e n 'i n-: 
dien b e.p a aLd a- m è n's en nier zo ini),)ul 
s·ie f gere,agee r d lrndä'en., • 
VP, W.[e 1 

J\1: Dac kan ik aan he't Dij Le p-a ar d 
n-i e c z e g.ge n ... Ik ben bereid om op 
n i e uw j a a n of k e r s t m i-s te ve r ga d-e.r e n-; 

zoals i~ gedaan heb bij tl~ ~luiling 
van de Galeries Anspe~h, waar een 
detgelijke re1ktia vind ik ln 1ic 1•· 
va,l v o.o r b'a r-á g , v:e moeten dE. taak g o e ö 
volgen., maar er is geen réden Dot 
paniek. Si:miles ( d e v e'r e a r g i ng va;,n 
famil;i.eîed'en van patië,-,cet> ) reageer 
de o~ basis vau een artikel dat in 
Hee Volk v e r s c b e.ne.n is. tk hèb echter 
pas vandaag ( 14/1 ) een telef0ontje 
g ê k r e'g.e n van l{et Volk, om te weten 
ho, de vqrk ~ricies aan de steel zat. 
!elfw Het Dijlepaard had al kontakt 
mee mij gezocht v o.o r-a-l e e.r iets t,e 
pub Li c e r-an , 

VP: li o e ve.Jt.1'.o o p;t de .z a;a/, na veJt<,(U,. ? 

JV: Volgend"' week h J?-èl',-- 
s oû ë e Ls ve r g a-d e r i.ng , n.E1el 
o b.j e'k c i ef te inf.or di!i:,a~ 
le deleg,atie \!.olgt ' de 
mogelijke konsekwan pe~- 
s o'n e e I op de vo e t , . e,.ze,gd 
.d a t e v e n.t u e.l e p r o b-Le me.n b'esp,r,oke,n, 
a u Ll e n worden in het ove.rle,g,corni·té. 
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Eind november werd de "fine 
fleur" van de Belgische 
joei:naHstick uitgenO'digd 01> 

de Leuvense Philipsvestiging. In de 
voorbije 50 jaar werden immers 30 
miljoen radio's op de markt 
gespuid. Tussen het eet- en 
drinkgelag door werd cle pers 
vergast op een toespraak van 
direkteur L. Cools. Tevens werd een 
rondleiding door het bedrijf 
aangeboden. Tenslotte werd het 
laatste technische snufje voor 
gesteld: een speciaal voor deze 
gelegenheid ontworpen T-shirt. 
Philips Leuven: één grote, 
gelukkige familie? 

Laat ons even een blik werpen op de 
geschiedEnis van dit bedrijf. Haar 
dan niet door &e bril van de direktie 
maar door die van de werknemer, 0nze 
gesprekspartner is G. Vandenbempt, 
militailt:-delegee bij 'h er ACV. Tuss<?.n 
door bekijKen we ook de toestand nû 
vanuit de lessen van het verleden. 

Arbeiders programmeren 
VP: Ph.lP:.i..p.6 Le,11ve11 he,.en,t. ûc/t a..e d-i.e 
.tÄ.j d b e.zlg g e,lwudeii me.t lte.t ,fo elka.a.11. 
kmi:t . .b ei.en va.n 1La.cli..o '.t,. Ee.n be.e..tj e. 
1w.l111Vl be.ke.ke.11: me..t on.tvang.1,.t en 
v e.11..1, .te.,'t/ûng va.n Jt.ad.lo.t,.i,.g rutl.e,t. Eén - 
ze.t6de p1t.oduk.t, al we.Jt.d e.1;. de iaa.t!>.te. 
:tÁ..jd wat;. "gechÁ.pote.e,td" .i.n he..t .lnwen 
c(.i..ge. vam he..t 11.a,1,.tje. fe.-1t vJt.aa:g d.le. ute. 
op de ~·e,ve11. .e..i.g.t : 1.6 er, ooli ee.11 evo 
:f.u.t.le. :ln de a.Jt.be.ld1.> 0111.1,.tandlg liede,11? 
Wa..t meit. äe. zog e.naa.mde. kwa.U.te.,(.t vtUt 
de. a..ir.bûd ? 

GV: Lange tijd hebben ~ij het band 
systeem gekend. Vlugge vrouwelijke 
handen manipuleerden de voorbijschui 
vende .r-a d i o î s . Sinds e.e n e e.s c s I jaren 
is daar verandering in gekomen: man 
werkt nu me/t z o'g e.n a amd'e ''u·n.l.t./,"; in 
p l a at-s van één s te,r•éotieipe, wel be 
paalde handeling te verrichten, wor 
den de mensen nu zo ge.p1;.og11.a.~1mee11.d 
dat ze een reaks bewerkingen telkens 
moeten herhalen. Een dergelijke cyc 
lus kan tot 15 à 20 minuten in besla• 
nemen. Verschillende mensen krijgen 
êEnzelfde cyclusopdracht (unit). 
D,iJtt beu-e k.e n t 'niet dat groepswer,t,, so- 
'1 idari tei t b.ev c rae;rd woi,d t: je !!1'A•g 
stel il en dat Lc d e r de ind i:v iduèle op- 
d raaht krijgt om een aantal voorae 
schreven stukken per dag af te werken. 
leder krijgt een stuk i-ndividuele v e r+ 
anrwoor.ael~jkheid. Vroeger bij band 
werk was je meer aangewezen op elkaar. 
iussendoor moeten ook de stukken af 
'geh11,1S]d word·e:n bij een vol1ige unit: 
dlh betekeat lO. 41 maal per dIDg 
recht scaan en bewegen - een pluspuntt 
zegt de be~rijfsgeneesheer. Een aan 
tal mensen kunnen het niet aan een 
groot aantal bewerkingen te herhailen. 
Omwille van deze "z1~alilte.11.e.11" moet men 
dan hre t a aa t a I bewerkingen verminde 
ren, of ae menson van een bepaalde 
u,nt tt to eb in ll e,n, b·e p,11rR t bands y et eem 
laten w,e r looe n .• , 
Bedenk 'ook dat i!i!n a-rbe.id(st~or in 
een j-aar soms vertrouwd moet g e r ak e n 

PHILIPS STREEFT 
NAAR DE 100, 
MAAR FUIFT 

REEDS BIJ 50 

met 2d 3 ve11,Jcli.ltie11de mo{/.e"U.e.11 
( 20 jaar g e Le.d e n : 1 model om de 3 
à 4 jaar). Bovendien, om ae verkoop 
op de voet te ~algen, wor~en mensen 
plots naar een andere produktie-een 
held overgeheveld. Onnodig te zeggen 
dat de z w a.k ke n e-n ka,po,t gaam i.n zulk 
s y s t e e.m . Deze groep vo.r m t, e.en kleine 
minderheid in het bedrijf. Geen reden 
tot paniek zal je zeggen. En toch, op 
10 jaar tijd is de pe~soneelsbezetting 
gedaald van ~800 naar 1500. Het ziet 
er naar uit dat er een schifting ge- 
b eu r d is wa a r b Lj de "s r-e r kst an " over 
gebleven zijn, en de zwa~sten ar tel 
kens uit maesten. 

'OP, A.t,1, Plzil.l-pti /1e;t u►il.t-.1,y.1,,:(;eenr 
hu6-t ingevoe.1td, mo~:t. c(a.a.,'t, e'.e,f! 1t.ede11 
vo o « geweu.t z c]», 8.ljvoo1tbeeid de 
a.Jtóe.lde·l ve1t.lo.1.1e11 van ltet: .1.tomp,ü1- 
11.ige bandwettli. AU .. ic/1:t aannemel.ij f~e11. 
.l-6 liet: wi.nl>.tmotie.6, .. 
GV: l?hilifs is '-'IIU een naar p r c b l e em 
af: B;i.j h,H klassieke bandsysteem 
moest een vervanger opgeieid worden 

·om de afwezigheid van een werknemer 
op te vangen, want anders stopte de 
band. ~et het nieuwe systeem betekent 
afwezigheid gewoon een (tijdelijk) 
lagere produktie. Dit kan leukweg op 
v o o r h a nd ingerekend wo~dean. Men voor 
ziet bijvoorbeeld 10 % afwezigheid 
bij de p'J:_annîng van een nie,u:we pi:;o· 
duktie. 

Tijdelijk flexibel 

VP: 'V.l11,e.h..teu11. Cool..1 /ie,e{i,t de mond vot 
va.11 de a.a.npa.k "nieuwe. otijl". Oo/1 
1<101!,deli mo cî v a t Le van de m·edewerkers, 
k~aliteit in alles, llexibiliteit in 
o~ganisat~e en sla1vaardigheLd d~ 
p.(.Je.e.11.,1, van he..t be.d11ij á genoemd. l'oeg 
da.a11.b,lj ►iog de .i.toga.n "100 i.;,1, onó 
otil.eve.►1 en 99 -i.<1 11ü . .t gehoe.g" ... 1/i 
l~a;1 m-i.j niet: v11,P1 de ind11.«k. 011tdoe.11 
dit a.l e.en..s eeil.du gelio-011,d .te /1ebben. 

GV: Hee is duidelijk dat men hectit 
sc ho o u ge'l.o,pen in bnt Venrn !i)ost,on. 
t:>e ti1'os,o:fiie. is de votg,ende: de ar 
beidskost, !Î<én van de be.ip·a'len,d'e fa,k- 

toren in de prijs van een produkt, 
moet omlaag. Min-der arbeid, d u.s meer 
technologie. De machineko~t in de 
kostprijs zal dus toenemen. Om die 
kost te drukken moeten de a~beiders 
zich flexibeler opstellen. Zij moe 
oen do dure, vlugger afgerchreven 
machines be t·e·r cloe n r en.d a r.e.n., cL1:1 s 
bereid z i.j n ili pl o e.g e n te werken. 
.Philips Leuven heeft een "eigen" op 
lossing voor dit probleem: de arbei 
ders e e t, .tijdeüjk ko1i.t11.ak.t. Het 
gast hier om een 150-cal arbeiders 
met een 6-urendag, 30 uur per week. 
Juist deze me.n s e.n worden ingeschakeld 
in de late ~leb, van 16 toe 22 uur. 
Van deze vlo.t ten_d e art, ei d,e,i;:;·ma,s sa is 
tot nu coe niemand definitief aange 
nomen. Dit. p~st overigens p e.r f e k.t in 
de flexibili.ceitsgedachte: als de 
''commerce'' hec verlangt, wordt er 
meer geproduceerd, worden m!ié~ mensen 
ingeschakeld. De voorronden worden 
minim~al gehouden. Tijden~ de maanden 
augustus toe j•nuari wordt 7a 1 ~an 
de verkoop g.ca.t"eali:seerd. Ma'haf a•P,ril 
en mei draait de produktie w,ecei, op 
•oll,e toeren, en kunnen de "s•izoea 
arbeiders" weer aan de slag. Wecte 
lijk kan een ~ijdelijk kontrakt maar 

En 11a. de. he11de.Jr..d doe.n we lte·.t me:t 
v1t,l]w-tl:Ug e Mbe..lde11.4:tellm.l ..• 



tw,ee,maal verlengd wo11den. Geen nood: 
e v è.n t j e s o p. de d o p, en dan van v o o.r+ 
af aan opn~euw beginnen als tijdelij 
ke. Voor ons., de syndika1e delegatie, 
ka,n dit n i e,t l a•ng e,11. Wij pleit e'n er 
voor dat men die mensen een de.6,Ln.L 
:t.Le.6 '2on.t;1t,a.'2,t; aanbiedt met een wer.k 
tijd b.i:nne.n de. ►lOltma.le. Îi UUII. J Ik 
m,oet er wel ',bij z.e'g g.e n d,at een aantal 
we..rknemers, wa·t b ä i j ·zijn êta;t ze roc-h 
al 6 uur aan de sla:g kunnen. Wer-k,ne 
mers met grotere kinderen staan even 
ee-ns. t oe g e e-f Ld jk a n tegenove-r het be 
él<!!'iij fsstan,dp•unt. Ln 73-74 h>eeft ·Phi: 
lip,s zich ook gewaagd aan een der,ge 
lijk experiment met werkuren van 17 
uur tot 22 uur. Toen was zoiets 60- 
c.éa.a.l 011.a.a.n,va.a.11.dba:a.lt: me'n z.o c h t wer,k 
op, e,.,•,n anê:le,r. N'u zijn de tij d e'n. 
l>J.ijk,baar vie r a n.d e r d . 

Nieuwe stijl: 
jh:J-,jitsugireep o.p pers~rieel 

VP: Z.L:t me.R d·a.n met: de. da.ve.Jr: op hu 
.C..Lj 6 vo.a« de. e..i:gen iob ? 

GV: De mensen die zich onveilig vo• 
len zijn 2ij die niet meekunnen op 
h u-n nivo: de laatste 3 jaar zijn er 
en,~~le, arbeiders, d'ie d'u i.d'e k i j k hu n 
ve,11,antwo011d,el ij k'heid nie,t aan'ko·nden:, 
ontslagen. Daarnaast waren er ook wel 
enkele "natuurlijRe" afvloeiingen 
( afscheidspremie, brugpensioen ... ), 
Nu d e n k ik dat de d r u k o,ok bij de ho 
g~re ka~irle~en ~oelbaar is: Ieder 
~-rijgt daar zijn eigen p~ojekc, en 
wordt bovendien beter in 'toog ge 
houden. D•t alles, betekent zeker niet 

dat we onw echt gerust voelen. De di 
rektie wil haar voordeel putten uit 
het Japans systeem. Als dat ander as 
pels,t,, de 1,1eJ:>kze,kerheid tei; spra·ke 
komt, is men aan die kant wat doof. 

VP: Even te11.ug ln de tijd. Z.Ljn de 
wetc.~neme.JLA v.1t:oegM en rut be:t11.o.llken 
( gewe.cu,t ) üi h;et be.leel:d 7 
GV: Schommelingen in he~ personeels 
bestand hebben wij altijd passief 
moeten ondergaan. Denken we maar even 
·terug aan, Te,ssen_i!erló, 3, jaar ·g,ele 
den: sluiting we~en~ o~erprodu~tie 
van autoradio's, niet va-n.wege e.e n 
slecht rendement ... In '67 kregen 
300 a r b e-i d e r s e n 200 b e d i e n d e.n ih u n 
.,.p,z,eg. z,es m-a a-nd.e n later wa,s liet per 
soneelsbestand ~pnieuw aangevuld. 
Sommige mensen hadden hun opzegter 
mijn niet eens uitgedaa&! Op dit hui 
dig mo.m:ent k,lop,p,en we t.e,v·erge,ets aan 
voor de mensen i•t eeh tijdelijk kon 
trakt. Je moet dat echter natuuçlijk 
wat relativeren: ik vermoed dat 2hi 
lips nog, niet zo'n slecbt figuur 
slaat. Sinds d;e "n~euw:e stijl" zijn 
er ook maandelijks vergad•ringen tij 
dens de werkurén, binnen de verschil 
lende afdelingen. De baas zit voor, 
een a r b-e.î d e r cr.aa,kt het ·verslag, .. Aan 

~-f .,; 
bod k eme n d.e prablemen, klachten, 
ideeën ... lk heb de indruk dat met 
onze klachten wel rekening gehouden 
wordt. Onze mensen zijn echter een 
dergelijk s,ystee,m no g niet gewe.nd, 

Ook zitten ze met de vi,aag: hoe wor 
den onze ideeën gebruikt, wat wordt 
ermee gedaan? Een goed idee wordt 
m i s s.c h.î e n wel lîeloond, maar \'at als 
nadien mijn w~rk, of dat van ~en ka 
meraad wegvalt? 

'VP: Va.n he.:t vu.leden naa.ll de .toefiom6.t: 

GV: In d'e jaren i 70 lieîe·ft men niet 
altijd de markt gevolgd. Men durfde 
toen niet afstappen van een aantal 
"gevestigde" p,rodukten. Momenteel 
lijkt er een markt te ·zijn v o o.c 
goedkopere Hi-li ( orde van grqotce: 
+ 20 000 Bf. ) te~an een reBtlijke 
~weliteit. Voor de beper.kte groep 
van pure muziekliefhebbers moet je 

met een superprodukt op de markt ko 
men. Marantz draagt hier de Phllins 
vaandel. Voor 1985 zijn de vooruit 
zi.chten goed: onze kostprijs en !(lla 
liteit zijn konkurEenti~el. 

Bij het uitschrijven v "l -il t , · ~r 

view luistert het Dijl pa •! ,, •t 
zijn krakend, radiootje D,.:.n.~", z an 
v c r va n g Ln g toe ..• Mirachi•;.- u l 11»t 
een kwaliteit& P\11 l ipa-r::':!it: 1.1r·1t;r.., 
gefabriceerd door ga~ ti P~r~- n 
bovenal flexibel, w~rknt>1lH•'!f', 

. .,,,._,hUU11t.,..._____,. 

~ ~hilips Leuven 
~ 1n een notedop 
- Ee~ste openini ia 1~~9. sluiting 

in 1930. 
- Heropening in 1934. hot :aGr waarin 

oo,k het eerste ra&io,toes"el van d e 
b a'rrd li•ep. 

- In 1934 waten er ~5 medeuerkers, 
een aantal dat met ups en douns 
steeg tot 3800 in 1974. M~menteel 
i,s er du:.i-d,el ijk een terugval: 
1500 medewerkers. 

- Werkterrein: ontwikkeling en febri 
kage van bifi-apparaten, tuners, 
v,el!'s•terkers, g c komb i.ne e r d.e appara 
ten en tui:dspr'eke,rboxen, 

- Voornaamste markt: Europa, in min 
dere mate D.S.A. 

- Ook een eigen gereedschapsmake11ij 
meit een lÖiO-tal mensen, dé g r o o t set-e 
van l'hi li,ps in Be'l:gië. 

~ .. ~ Ge·ree_dsc:hapsrtîl,ake1r1J: 
een dienst aan d@ R.V.A. 

Sinds '83 uorden in de ge chaps- 
make,rij ook mensen "ia de o p g e+ 
leid. Zij v o Lg e n 6 maand : voor 
de helft pr~ktijk, en voor helft 
theoretisch onderricht. Nagenoeg al- 
le stag ia· heb ,dien werk ge- 
v o rrd-e.n e ,n he,n og,k b!Î.j 

J - Philips. lu 'voor ae men.sen 
v a-n de ge cfl erij en. een 
tip voor ozon ., 

•

~KUL TUUR 

• 
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Van 23 februari tot 15 maart 
staat de tentponsteJling 
''î&~ltu1;1en, alS: bu.-l#n" van he,t 

Ministerie van Neder:l'ao'dse Ku'ftuur 
te Leu;\fen. De Derde Wereldraad 
ïfam h~t ini~iatieJi. De Kl.!t ~tel?e de 
universiteitshallen ter b·e§cfn~lüng. 

KULTl!.JRl1:.~ ALS 15iLJ1RélN 

DE GASTARBEIDER 
TENT NGESTELD 

rnle k,r.a@IM vaim1 een b~lil'ill 
. te danken aan de bomaanslag 

Be t is · d ' · k . 1981 in de Antwerpse JO onwiJ • ::c d·e een to•o,n,a tell l,ng "Ku•1! tu re~ ,il: buren" e'll' i,s g,e•ko,m,e.n, l'lo•ma. J>,s !a! Antwerpen. D'e Joodse g,emeensc,fua,p 
~racht bam een öezoek met de vraag 

d ka.tieve aktie op te zetl!en een a u , • 
a,la tegrengew,~eht tegen lïet xr.acl!s,m,e. 
i t ag'll'easlaf, geen ~egeDaios•is,,. ~o: een po IJ. i tiak, dat ~ou Gol ':''':Il 

d &met zijn migrantenwet en z~~n oen ,. b ••. 
beknotting van het ~nae rl!JVl!ngs- 

recl\•t,, Poma, g,af da,n die 9pdrscht •aan 
,profe·s.sor Vmh S,paan,donc1k '78'1\• het c err= 
trum voor MondialJ.a Worming aan de 
Riijl<sunivexrsiiteit van ~ent, om een 
eduka1tief progcramma u•iit te wa?'ken, 
11-e t o 01' s p,r,o,n,~,eiJ: iij1k U~ t.g,ang,a,ru•fllt wend 
dan gelJ.ukk-~g om.gebogen ,na'ar de. situ 
atie van de gastar,beictera. In de 
rand van de tentioona te,l liing wo:1rd t 

nog wel a t ges eb.on.ken aan de 
Jood,;,e ge p e-n. aa zigeu- 
n.e.r sr. De t e-I 1ing "0011 
100 ·,: gief d ao0,p ii'ste:<t' 
van kultu frank us 
goed 'b e s t e e.d , "iua..t: fl'{,e.,t; zegd 
w v,i.n d·e 4,u • • d · 
~ • <Ut " 
a 'a ohe - 
l ver· e- 
kos - · d e man niet kwiij t. 
Maa 1 L. En dank- 
;,~j on öescbikt 
dre so ing nu ove,; 
elg , die later nog voor 
ana doeleinden gebruikt k~nnen 
wor 
l•n ên zà1-l d,o cte,n.tçon•s,tel,liing 
uoo iaaista keer in zijn gehae~ 
opge.stetd wo?'den. Nadien bti,jft ze 
ter beschikking, maa,r sleclits in 
zlj,n ~pela•pekten, 

D>e Ieme v@-.eten v.arn een schepen 
,<;lhoevel het minis,te11ie al in 1983 
een aan,bod had ga,d•aa-n, had schepen 
,..,an ~}.!ltu,u,r "&901 !Jan° N,oy·e geen ~,n- 

le.u ue~û~ btz. 11 



~~ ~ ' 
~~ ' 
~ 

D e vrieskou lrapt be.ttig In neuzen, oren en tenen, als in 
een voorzichtig schuifelende 

haast dik Ingeduffelde gemeente 
raadsleden en persmensen de 
trappen op manoevreren, naar de 
raadszaal toe. De stadsrnussen 
sehudden te!J pJekke hun veren, 
zoeken de gepaste stok uit, en 
nestelen zich om met behaaglijke 
luiheid naar het openingsgezang te 
luisteren. 

Huur te duur 

1 

1 

1 \ 

GEMEEN:JiliPRAA,T 

Zo mc;gál ijk i~'ÏLS ,de·z,e raadsz·ieEing 
nog saaier dan ande~s, en overmand 
door de felle kou die bu i c e n heerste 
kFeeg verslaggever dezes het erg 
moeilijk om de aanaach~ op het poli 
tiek'e gebeuren bigme-n de raa.dszaal 
~e fixeren. Hee lome, slaperige ge 
voel van de w-armte binnen overwon 
het p Li.c h t s b e s e f van o.ud e r g e t-e ke n d e , 
maar toch oQthielden wij dat er eni 
ge moties g.es9temd werde.n. Zo.als die 
v a•n' L i,b,e i; t , b,e,t ûd f,e r(d,e de h•e i"' i ~ n in g 
va~ de huurgeiden van de Gewestelijke 
Ma.atsc,happij ve c r Huisvesting Leuven. 
Voor de megste huurders betekende 
dit een fikse opslag van de huur, 
maar ook vaQ allerlei zaken dLe he 
lemaal uit de duiJm gez,01gen zijn: h e.t 
aanrekenen va~ een T.V.-antenne, van 
een geinstalleerde keuken ( die enkel 
bestaat uit een jarenoude wasbak), 
het aanrekenen van de diensten van 
ee:Q huisbew,1a,:;d,er die al 6 j a,a•t met 
p'e,ns•ioen is e-n n.o o i.'t ve•orva-nge'n we-rd. 
Wat bewijst dat de maacschàppij niet 
eens beschikt over een degelijke in 
ventaris. In.dien men klaagt wordt 
m e.n. doo1:-,,r,e·rw,e11-en naar mensen die al 
la,ng in p,en,,dioen z'ijn,, in p.I áa•,t:<; v a-n 
ze:J. f de vè,r an twoo r•d'e li j,kh ei tl o-p e e 
n:emen. 
Antboon btengt nog irt dat na de her- 
ziening sommigen hun huur 1, t1.J- 
g,l!'n: met \QO 1 of z.eJ.ts nog 
,w, .. a-r bL] z,e~t wei tlel! ,n 
wordt oveor de gèb e kri en 
waan dat wel het _ is g h é c 
aan nog in een onleesbare taal. 
Dèvl,ie ieh te vera,edigen 
doo,r huurwet 
g:o e d g ai la a,m-slê' 
Ex,ecu Ln k dte op,po- 
sitie z . lleso ijn Ver- 
g,issing eds mogelijk, v o o-r a L 
d'o o r d'an u r d'e r s dikwi:j h onnauw- 
k~urig·e e, n. Be m:iil!-t- 
s.e1h a p p i: j '{• d om d,e, )? e- 
tw,i s te , r k e n en e- 
ventuele onrechtmatigheden r.e cb e te 
c.nekken. 

Alhoewel Ag.a11e'{ r.e e de e•erder g·ep1:o 
beerd heeft die punt op de gemeente 
raad te b r ea g ew, kwam• Hi!cloe ·D.elbec 
que oen tw.eede maal v o'o n de pd.n.n e n 
met haar ,m,o~i:.e bet?>elif•ende de ;pl!a11n~ 
sing van ket,l'lraketten in Belg'lj:i. Diie 
naar aanle,:i.ding c-an, .de veron•t'rus,ten 
d~ uitspraak van de minister van de 
fen■te. Zij wil hiermee dat de ge 
meenteraadsleden onae vo]ksve,tegen 
w·o,o,rdligers i.n d'e NJ.i.\tl'l ee·n ru,g·g,esteu:n- 
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SLIPPERTJES 
AADSZAÄL 

l:j e gev,en. 
Sprockeels heeft genaag van het pre 
tentieus gelul van Delbecque. Rij 
hoeft van haar niet te v er n e.me n wac 
zijn plicht is. In het v e r Le d e n is 
reeds genoeg bew•ezen lolelk,e 1::·amatis 
c'h e g ew oûg-a n pat,é{i.i,;t,i,.I, cdf.eJ nalv.ltel.t 
kan h ebb'e.n . , 
Van Hellaert is verbaasd over de wei 
nig parlementaire taal van Sprockeels. 
Het standpunt van de SPE i~ algemeefi 
~eker)a en:· de ,t,8':est<1n!f! van d,e 1'aat,He 
weken ïi'.èe'ft d a ä r ··n'ti:ets aä,n ;v'è•randeii.á. 
De motie wordt door de meerdèrheid 
weggestemél. 

Blij met een dQ©ie mus? 
Ook Brepoels lkat zich niet onbetuigd 
en dient een mótie in betreffende 
de uitdrijving van De Straatmus. Hij 
is van oordeel dat qe bel~agen van 
d.e buu•r·t. fl!agr•a•nt z~jn ge,s,e•honden 
om pa rti;.1$uU.e•re bèlange,n v.oor t:e la 
ten ga'à,n. De 1tta..d heeft erg geflaterd 
door beneden de schattingsptijs te 
bieden. 
Van&ina voelt zich gegijzeld door de 
belo•ften die men he-m -s om a a'fëlwingè. 
Ket ·öuu,rt•huis is ao'angeko•ch,t door een 
advokaat voor een N.V. en ~e p-rijs 
is hoger gegaan d~n de schattings 
prijs van hec huis. Voor de stad was 
het onm·o,gelïjk om nog hoge,,, 1'e bie 
d.en. 1Üi mag ,ech't,e,r d·e to•el<.oms,t van 
het buur~werk nie,t v,er,hind.e·,i;en,, e.r 
is in de buurt nog genoeg leegstand 
en de st.ad kan aubsidiëring,in over- 

we,g'in,g nem en. De Stiraatmus verdient 
in elk ge'{al beter dan de middelen 
die aangewend werden c~ hel buurtwerk 
te verdedigen. ''Men moet rekening 
houden met het feit dat we in een 
re~hts-staat leven, en dat men hier 
niet onderui~ kan. Dreigen met rui 
ten inslaan enz. kan niet goedgekeurd 
worden.". 

Vr?@en staat vrij 
Te n.s Lo t te vo Lg t; nog het vragenuurtje. 
Vanzeebroeck vraagt zieh af waarom 
de mensen die geen wetk konden vin 
den in eig,en streek g een inspanning 
waard zijn. Ue Creinta~ieven zijn 
met 40 1 de ho0gte in g•gaan. Nu 
zijn. ook nog de parkeerglaatsen ~an 
het station duurder geworen. 
Vansina: De B·ell,evue was vroeger een 
bidonville die stuk voor stuk g• 
s1:o,o,pt w,erd. Van de wri.Jg,eköm·en ,r;uiilm 
te wil de NM'B:S een o p-s t ap p Le a't s ma 
ken voor de streekbussen. De rest 
worden parkeer;plaatsen voor auto,s 
en bergin,gspla.atse,n voor fietser,s. 
Het voorstel van Devlies om een 
overdekte pa·r'l<ing te ·t,ouw·en a.a.n d e, 
andere kant van het station, ae~t 
Vansina onmogelijk door de beper½i~g 
van de k-re~ieuen van éle stad. 

Rodts ~Ag} v/1'aa.gt •r • 
w iltlJ t'.e,r·w eer g et~/41 f ' g. 
werden. 'Is liet m.a e;L 1<t? 
Anciaux antwoordt 1<.w _ or- 
dat de daarvoor bedoe e rakfor geen 
kabin:e heeft, n-iiet k rma t;or;- 
dan en d a a-r.d.c o.r niet '· 

Bohets vraagt zich af waaro~ er ~iet 
mear werklozen werden ingezet. 
Aneiau~ weet dat 20 werklozen zich 
hebb·en aan,geb0oen. D0·01r de felle .lc,.ou 
wa,s ,hun re,naem,e>nt ec,h·te-r, ze,er laag,. 
z"t!-a,'lä zij na.a~ hui,s w.e\l';ä,e,n teru,g,ge,- 
s tuurd. 

Fietsers die het kruispunt Vuurkrui- 
- · · en over t.e. 

·, z i, 
1 rs 1n 

en - 
ten springen. 

~· de nte 
g· eme ads 
d te. na - 
he e ia 
in de Gotische zaal 
verdere ongelukken e eFm~J en. 

A.galett'8 .~kGnami$€1ïl ,alterr1afief 

1'. I•n. e . me't, t:o·e~iohittn,,g 
do an,s ~ we•rkgroep 
Ei!< A, ) 
Woe sa 6 maart om 20 uur 

2'. t vragen en kommen 

,r·o Il' c,~e ~ S•P ~ 
·u·s, ( AB·Vf/ ·~ 

Ann Sofie Vanneste ( VOK) 
Wim C1:rnmans (-A.C-V) 
aan: 

1em•a·ns, ( Agaiev ~ 
r: 

Jo,s G,ey,sols (. :A.rbei.d en 
Woensdag 13 ~aart om 20 

Milieu ) 
uur 

Toegang~prijs voor beide evenementen: 

6,0 li'r, pe·r avo,nd 

Welzijr:1sbètilrrs 

li,n -î, z~an dlli,e,raie in- 
,s ~.e e'n 11am rond. jeugd, 
zie ge , bejaarden, vreem- 
del1.ngen, ~capten enz ••• 
V - · be oe- ten om deze kenbaar 
t eren d:è ]a,atste- 
j , ,n ihe•• i!i>. 'L R, li.. iJ,n 
s ' de St,edeliàke G'e- 
zin,sraa en wel:tijcuabeurca, 
in de gebouwen v~n het B.I,R.L., 
J.a. Van Monsstraat 2. 
De be,à·oe,'1:ilng is een :to ru:lim moge~ 
11 il:Ni>e wa11i.,e r Wa•n klei,ns,cl}ut'.I: ise p1ro 
j e1kten van Gcr,001-Leuv,e'tl voor te 
stellen. Geintereaaeerden worden 
ui lg-enodigd op vrij dag 2'2 maart van 
18. 0-0 tot 2-2. 30 uur au zaterdag 
23 maa?>t van 08,00 to~ ~0.00 uu11 
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HET EINDE VAN 
DE FINANCIELE TUNNEL? 
D aags voor de aanvang van de begrotingsdebalten werd 

burgemeester Vansina door 
ziekte getroffen. Wetend hoe 
grondig hij deze debatten zal 
voorbereid hebben, beseffen vriend 
en tegenstander hoe groot de 
teleurstelling voor de man zal zijn 
om het juist nu te moeten laten 
afweten. Ook van onzentwege van 
harte spoedig beterschap. Gelukkig 
is er nog Sprockeels om over te 
nemen, en dat is al een attraktie op 
'Zich. Er kan al èens gelachen 
worden, maar deskundig is anders. 

Leuvens geld voor Leuvenaars 

Vooraf was er nog een gewon& raads 
zitting. De raad nam kennis van de 
stadskasopneming over hst 4e kwart 
aal 1984, en andermaal werd een hpec 
tacidai.4e ve~beteting vastgesteld: 
het t e.k o r t bedroeg ·nog slechts 42 
miljoen, tegenover 225 miljoen per 
einde 3e kwartaal. Toch waarschuwt 
scb e.p.e n Wöutei;s ,.çi'at 'de· kwestie va-n de 
pensioenkassen is nog niet voll..edi.g 
geregeld, en we moeten dus nog v~ór 
zichtig zijn. Daarom zullen de opcen 
teimen op de onroerende voorheffing 
( 1920 opdeciemen) en de aanvullende 
gemeenvelijke pei:sonenbelasting (8 %) 
b eho·u-den blij ven zoa L s v o r Lg jaar. 
Alleen het belasbingsi:eglement op 
het ophalen van gro-ot huisvuil we>rdt 
aangepast ( 500 Fr. vooi: alleenstaan 
den, 1000 Fr. voor een gezin, 1200 
f,:. per 4 personen voor gemeenschap 
pen). Maar daartegenover staat dac 
in sommige stads~edeelten nog slechts 
1 ophàling pa,: week voorzien wordt. 
De sta«\esbestuurders' k_euren in on:s 
11lle,: naam voor 2·0 miljoen frank ha 
ningen goed, waai:van 13 miljoen voor 
verdere restaui:atie van de klooster 
vleugel van de Sint-Geertruiabdij. 
De geboorte- en adoptiepremies, vo r Lg 
jaar heringevoerd, worden nu licht 
vei;h<>!?gd, evenals ii,e, voorziene inko- 
m·e,n-sgr•1a,n,z•e,n. ,;>e a,mpa.s•sing w,3rd,t go·ed 
gekeurd, ook door Boh•ts, alhoewel 

die bezwaren heeft: de toelagen wor 
den o.o k aan vreem.delingen toegekend, 
en Leuvens geld wordt beter a~n lchte 
Leuuenaak4 besteed: 

Alweer inspraak 
Hee ontwerp voor het fietspad aan de 
Wijgmaalsesteenweg en de Vaartdijk 
woi:dc goedgekeurd en Sprockeels hoopt 
dat de werken nog in '85 kunnen aan 
g.evat worden. De nïeuwe g e b o uw an voor 
de reinigingsdienst aan de vaart 
( Don.ckers ) zijn eindelijk klaar en 
k unn.e n in het vo o-r ja.a r bemeubeld en 
al in gebruik genomen worden. De uit 
r u s ti n g van de c an t r a Le g a r a g e zal 
no9 tot in het najaar op zich laten 
wac h té'n . Zo komt er voor het personeel 
van deze die~st hopelijk een einde 
aan veel mizerie. 1~ wordt een her 
ziening aangevi:aagd van een gedeelte 
van het BPA-Naamsestraat, om de uit 
breiding van de Jozifietonschool toe 
te laten aan de Parijsstraat en de 
Sint-AntOniusberg, en om de tavoren 
berg te kunnen a a'rrp a s s a u . liet gaat 
maar om een klein deel van het BPA, 
waar maar weinig inwoners bij betrok 
ken zijn, en daarom zal enkel de WU 
teU.jk ve~plichte inspraakprocedure 
gevolgd worden, zegt schepen ~assart. 
Misschien kunnen we in 't vervolg elk 
BPA in kleine s t u k.j e s hakken om ~e 
Ln s pra a k m Le e r Le te beperken ? Van 

Mellaert (SPE) ~-~i• vr•~ n •e hPt 
gesjoemel ûij de t~av!ji. ni ~pr ln_o- 
Leuven a n n dei Aunkc,,d. · t' vo c · ')ö5. 
Net v ó é r de toe~1i.:~i~111. &îi"' l t: ., aagtlt., 
bieder tDo Str~ekk•aH} • !" c!P 
eerste aanb~s~edLng vorn:eti•d Ln 
een tweede uicgeschreve~ er r.~t ge 
kende resultaat. Gerucht n o7e• 
bindingen van plaatselijl·e poiitie 
kers met a~n van de k1ndlda~en woi:den 
d o o-r Sprockeels li\!111 /;it•Jade. .to11ge.11 toe 
geschreven. 
Na e.a n e nq u ê t e onder de beliroru,rs 
werd het verkeer in de Sergstraat 
(Kesse1-Lo) weer in bei~e richtingen 
toegelaten. Van Zeebroeck (SPE) 
juicht dit toe en vraagt om ock in 
h~t smalle gedeelte van de Wilselse 
steenweg het v e-r k e e r we·e·n in beide 
richtingen open te stellen. Hij waar 
schuwt hot coll~ge om toch uoo~zich 
üg te zijn bij hec r e a g e.r e n op en 
quê~es en dergelijke, daarin volmon 
dig bijgevallen d~or Devlies (CVP) 
die stelt dac veel te veel aandacht 
wordt gegeven aan buurtwerkers, aktie 
kom~te~s en kontestatiegroepén,en 
door Sprockeels (PVV) d'ie zeg,t dat 
de beslissing door ve.~~oze~ mandata 
rissen moeten voeden genomen.. 
Brepoels (SPE) brengt de problema 
tiek van de zigeuners eer sp r a.k e 
naar aanleiding van een petitie van 
de D0n Boscoparochie. Sche,p,e'n Massart 
houdt kontakt m~t mensen van het 
Woonwagenwerk en hoopt in '85 tot 
een o.plossing te komen. 
Aerts (SPE) stelt voor om bij de 
openbare gebouwen p~nelen aan te 
brengen waarop plakkers en verf 
spuiters hun 'leuz_en kwij-i: ku,nnen en 
de. gebouwen zelf te bahandelem. met 
spitiale produkten om eventuele verf 
scha~e gemakkelijker te kunnen ver~ 
wi.jde1:§ln. Zij î-s van mening dat het 
recht op vrije meningsuiting moet ge 
waai:borgd worden ook voor hen die 
niet kapitaalkrachtig zijn. Zij keurt 
het verfspuiten op openbare gebouwen 
niet goed m aa r k-a n ook niet a kk o o r d 
ga·":n met h et in ih.e c'h t-e ni s, ~@u~e,n, van 
vu.n,1oeclel,ljk.e dad•e,;s t.e rw i j 1 gr,o•ce 
veTvuilers van het leefmilieu on.ge 
moeid gelaten worden. Dei:gelijke 
taal klinkt als een gruwel in de oren 
van Vei:linden tCVP) en andei:en. 
Na de besloten zitting werd dan ook 
begonnen met de begrot i n.gsde'15M; ten, 
maa·r daarvo,or v,eerw,~j'z6n de lezer 

.naar ons volgend ~ummer . 

DE GASTARBEIDER1 TENTOON GESTELD 

Ve;~volg van blz. 9 

teresse. Ook nu was de belangstel 
ling sl~chts matig. 
Hee is eigenlijk de Derde Wereldraad 
op zoek naar een groot initiatief 
om naar buiten te Romen, welke het 
init.i;.atie,f nam op 4 ap,,:i,l '84. Op 
de startver,ga'der1bn.g 1'8'8 ook dte in 
te,;,fa,cultaii1e co1t.i,d'inat'iegroep ;VOOT 

vredesonderzoek en vredesondetwtjs 
aanwezig. Zij boden de lokalen a.~n 
van de universi,teitshallen. De stad 
Leuven was nog a1tijd niet geinteres 
seerd. Naa,;mate er ecbtor meer groei 
de, zag de schepen van kultuur er 
ec~ne~ meer brood in, Bovendien ~ou 
d'e z a a:k n ie 1: t•é ve911 1~0 s ton s,a il die 
stad De publiciteif Es dus mooi 
meegenomen. Het heeft trouwens ~og 

heel Wat moeite ge,kost om op d.e pers 
konfe•rentie het w'oor.d te laten aa,n 
d• initiatiefn~mers en 4e eisenlijke 
werkers. S~hepen Van •ove wou name 
lijk alle eer voo,: zich. Die was 
zelfs niet eens weggelegd voor sche 
pen De Reycke, die toch meer met de 
Dei:4e Wereldraad re maken had. 

Ml1;J·ziek, v,oe1bal en inforrmaMe 
Open a'l.te dagen van 9 to·t 19 u u.r in 
de hallen van de universiteit, en 
op he't stadhuis is er een uitge,breid 
animatieprogramme. Hieruit ra4en we 
zeker aan: 
- De openinssavond om 20 uur in bet 
Kulturee] Centtr-um M'inn,epoort, met 
\nU ziek, d•aws e,n z a·ncg, o ·• l. v. W s,••ne1s 
V afl_êJ,e.ve1 de. 
- De intoavond op~ maart om 20 u. 

in het stedelijk museum, ingeleid 
met de film "Tijdelijk toegelaten". 
- Het voetbaltornooi op 9 maart om 
14 uur met de D-erde Wereldboy,s, de 
Chfleense p l e e-g to,s Hu-asc.s- , j.,eugd- 
k l u'b Rzuzi van Mechelen·, en ,ie·ugclk·lu,b 
Jo.kido uit Meulenbesrg Genk. 
Om 18 u. is er een etentje in 'T 
Cel~stijntje, e:n om 21 u. in dezelf- 
de zaal een verbroederingsavond. 
- t in z a-a I De Kri 
1 om IS uur: prem· 

stuk va:n poppen 
ronél ,;,acisn,e en - 

een. 
- Y'er<ler zijn e,c nog studo.enam•id!le 
gen, demonstratie~kookleasen, ·eea 
Chileense muziekavond, een filmfes 
tiva-1. Voor deze aktiviteiten vei,wij- 
z '' icitelot we1.!se 

- l f.g,e s t o't,e 
e, · i op 25 
om -r met Avi>za, buikdan - . 

~~11 
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DE BEVRIJDINGSSTRIJD 
VAN HET DERDE WERELD WERELDKAFFEE 
H,et Derde Wereld Kaf(ee, de [ s e r> 
lijkse winterhappening van de derde 
wer·el_dgroep, kendo ook dit jaar weer 
een groot succes. Onder het thema 
"llevdjdingsstrijd" werden E'r i t r e a 
en Guatemala in de kijker geplaatst. 
In be i d e tanden woedt al geruime 
tijd een hevige strijd tegen de su~er 
ma cbc e n . De gevolgen z i j n gekend: 
hongersnood in Ethiopië en vluchte 
ling.enkampen in Guatemala. Naast 
de i.nformatie zorgden Fei;nande ·• 
Go~zaie•s en d'e gr.o ap BELCÏKAL voor 
de mu a i.k a Le om Li.j s t i.n g , ~lichou ~n 
Juan brachten enkele opwindende 
Argentijnse dansen. Verder waren er 
de tFaditionele exotische hapjes en 
cocktails. 
Uit s c·h d k v o.or die j.j·z ~g,e k.o u.d e en 
de sueeuw werd er tot in de vroege 
uurtjes gefuifd en doorgeäanst. 

E B L A 0 

Wel en "W" van het O.C.M.W. 

11'-~ 
r 

Aan di •<4•1/.tl.t van He.t V<Jt,,,..,,d 
8Uid• r.tl:..-•l•~ Il 9 
JOOO 

Lli/11h1t-11. 

At.i& VOM.Zl'.Utlt vau d~ R,,1.4d 11qt>it ~<t/lcl,J4fJpl'.U/k ~cl,û"ji1 h(l1 ik 
..,e,., veJU,;.,ondtMng 1.te,1nt♦ ge~,1 (14JL het vcf9tttdt eU.1ta;t uit uw 
«,\t{.h.t. .io.c~i1.111. vo..duc bij6tar.J .(.UU.9 v.111 y~fl.t~" ,u"t lit,t 
"'Oi.jltpMltd• ""111 /or.UA'ti. IHS. ,YL. I fb(: S~ n:,.,rLijl : 

"rJ;, bul.ü4--l~ uort dt ~4" ~.c. «AU9vo,dt>1t-UtJ i~st r.cg::.( 4'6 
\IQII 111!.t &:n.ta.è: ®IIVMgtn V0'1-'t butaanuiin~ pt/L ~lAgl2dU..i,tg. 
1i]J1 l'A d.tl, v~et <fun iat 111~11 Met 6e:6ti.Ot,1 :tot U-wgvei.'ldt.11&19111 

Hr Wvit~ 11 {t,t,wv.:11. ge.t11 pût~mlfb" i,:,. voe.Atn ~\ tod1 p,'10-l(Stu.,\ lh. 
fit( U,* .n.11en dit. bUt"\iwJ. 
0c bt.&W<kOO .tet .(v~,ü:g IQ).tdt '!JMO'l"hl c!oM lt.et 4ij:,c,t~ 
de., C~•Ul ""'°,: de SoeiAtl Oi.t~i r.a: t.cn 9~r1dig en .ir.diui.t:lu. (d 
cuuft:.\?Orft v,w de c.Gcmcrit~n vo.11 het douiM, Uc-t ~~~ doo.lcu 
ipertt M._t;utM.14 ecu 11ot. c>i: clJél d'iie. ,1odil!J u 1AJ011.dl drut11.voc.\ 
1,lt~cuoflh!I e.11 liet. L4 ,,U,t t(I! c.ua-t.t mat da.t de 11.'l:ke.U.Jluc. vOl 
g«dl/Aihg, di.t .ut1tva,1g< o" 'I IWA. u:U/..c(Jp.(. Co.t. t1 tLWt. 

Tev<,u ~ .a u {M inticll:ti.,ig .. ~t op hu- vv...!lag vca,i 
d~ br,,spubing op dt s_c,ru:.n~d dd. , 1 dcc.<MbtA 1914 uct.n de. bil:• 
gMl..lr19 19'..S en d.r. he91t.0-tl.t196wlj-4~,Û-i.9cn 1-914 Vllil hit 0.C:.U.61. 1/o]p 

ee Vooulttc,i , 
Il, GYSEMSERGS, 

Il 

Il 

IL11ta.1i.me,e, U de. ove:Jûge. va./>.t.6.tef.f..i.ngen 
be.vut-i.e.t. Onze dank du./>. 

Vesten g,etlHid, bomen g.eve,ld 
Het nieuws doe~ de ronde: op de Yes 
tea wordt een kapping voorzien van 
alle bomen. Het deel van het Martela 
r e n.n Le i.n tot de Tiensepoort komt 
eer~t aan bod. Er werd gefluisterd 
d a-t; in f e b r u a-r i, reeds de bij 1 in de 
bomen zou worden gezet. Ben 35-tal 
Tiensevest-bewoners hielden, opge- 
s c hr i k c door dit nieuws, een comité 
vergadering. Daar bleek hoe gehecht 
ied~reen is aan het vestengroen; hoe 
ve':1;,Q)il t w,a,a ~- d á.g d i edie re en i,s over de 
stéeds grotere kapwoede - een plan 
voor JO te kappeu bomen levert na Be 
werken ongeveer een dubbel aantal 
gevelde exemplaren op. v e.r ë.e r is ook 
niemand te sp•eken over het onderhoud! 

Nu wil men &è zaak grondig sftneren .. 
"l&(e bome.n zljn zl&k'' heet het nu. 
"Ve, ve.Áa:U.gl1e.i.d ,~O,OIL /ie..t, vu,kee.11.11, 

wordt er gezegd. "Ve bome.n zljn .te. 
oud" ... 
Allemaal ontegensprekelijke argumen 
ten? De bewoners vinden het in alle 
g e v.a l te grof. 
Al les, in 1985 tegen de v Lak t s , .e n wat 
dan? Een Leuvense lanaingsbaan, mis 
schien nog net op eijd klaar voor een 
veilige pauslanding? Of meer p3rkeer 
plaatsen, de d r o o'm van de stad ? Of 
zoiets als de Tewvuurse Vest, een ka 
le vlàkte, levenloos•, d-e 150,z·e droom 
voor de andere vestbewoners ? 
Neen, dat zou het niet worden, vol 
gens Openbare We•ken. Er koat e•n 
?arkaanleg, waarover de bewoners ge 
raatl,pleegd kunnen wc r d e n , als de stad 
d·e in-spraal\ in deze zaak to'elaat, 
Schepen A,nciauot v an het Gro'en ~ + een 
groene schepen) heeft dit bgloofd. 

Het comité en de direkt betrokk_en 
be vcm ers zijn op d!i.,e ins p-ra a<k vo o 11- 
b erei d. Zij hebben hun opties en hun 
vragen al op een rijtje. 
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