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lang geduld ~n taaie volha1Cding heef,t 
eugdlr.'lub .:JUVENTUS van liiJ.aele dan toch 
_pniew een verzekerd~!$ boven z'n hoofd: 
&e kunnen hun lokalen huren van atad 
Leuven, ·l\et köntrakt ~a.irt9.e :werd op de 
gemeente'Caad goedgel<.eurd. Dat gebeurde 
trouwens niet zondei; rPlll'elingen. Vooral. 
vanuit VU-hoek, maar ook, do.or socialisten 
Vanzeeb'Coeck en Van m,pen wei;d de· gelegen 
heid gegreven om,het loKalen-oeJJeid van de 
stad 1.ieuv.en ee · · men. 
Van Illterbeek • ·n•, da,t 
de j'\Ugiik.lub 4 aan~e- 
paa1t:~· .for:lch·ti rw.i.J l 
~et huurkontrà :opr- 
zegbaa~ word,t, i., 
aldus il/an ltte r 
eigendol!llllen f; acht en 
ze dan pas ver uul' •Ec, 
àet echte prob'leëut lig-t !IO lgens de 
woox:.dvoerd.ers uit de oppo'sit;i.e ec,hter in 
het ontbreken van een eenvo'.t'lllig beleid van 
het college inzáke;verhuren van lokalen aan 
verenigingen. 
Vansina an at de cverbouwingen die 
Juventus ·d·en in funktie van de 
llesteanni · 1-ub aan de lokalen 
wou geve ~oo aan die 
inves~er. n, Boven- 
diep w '~ t geslo een 
om geen tu$sen de 
veren'1ig lgens 
Vansi.fia; n. s,taa•t ·Voall' 
élke v b<!)Fos,~igen 
dat wo,r; nsen 'wan d•e • 
huuriler. · Ii.enter 
opmel'klle g be'leid natuur- 
lijk ooit eginnen. 

.... en ver#.'er 
De resc oer ,agend~.Ul'tten wei,d vlug afge 
handeld. We .§tl.tiloud.en gnder andere, da c 
het àos·sier 'Pat'ria' van de agenda wex:d 
afgevoerd;:, en dat het rooi- en ont:8\ge 
ningspl.an. voor de aanleg van een fietsp.ad 
tu~sen t~.M:eilaan en Vuurkruisenaaan werd 
goed éReurd. Èindei i · · is ei. ook eers 'P"~n- 
ci I!: d'e 

eµ. D 
V én 0 

~ . . 
'h_e t 'lijs 
s'.tr o.o,1.' d 
lend g: beg- -swij,z 1 
van he _ o er hee dienstjaar I' 1. D\1.t 
pUnt wei:d tijdens de vorige gemeente,z,aad-s 
zittîng- -ui.tges•te:l.d omdat e:,;- een fout was 
geslopen in de bere.kenirigen. Van schepen 
lfouters (CVP) kregen we een aanzienlijke 
uiceenzetting over waar nu precies de 
misrekening 'bad gezeten, wa c er allemaa1 
VGbet:dd vas en hoe zoiets toch -wel kon 
gfteuren. Merkelijk kórter was zijn uit 
leg ayer -wat de )!egx:otingswij~-iging nu ei 
genlijk inhoudt, nl. een stijging van d'é 
-stad~i'tu:sirenke>ms li van de voorziene 117 ,5 

~ . r 129 miljoen. VÖlgenlj Woute'läl 
oral: te wij ten aan een· forse 
vAn.de sociale dienBtverlenfng, 
het uitke:11en v'iln het bestaans~ 

en SP, beiden princi,pii!e1 §•ek41):t 
evoude.O(ll,j(,/-politiék, $teiiid.ên 

llaJ'Ct (SP) stelde, dat ook 
en de schuld van het crm:iw 

ers zijn, en dat het de 
OCMW zijn politiek to-e 

enatverlening en de rest 
zeer nauwkeurig finan- 

ii o:1.itiek spitsuur. Na de dwk~ 
Begin november was voor Leuven warkel Jk eenLp aars op 9 november nog 8!\~:~ 1 
8 november' vei,kiezingadag • kregen de G•roo~- t ~ve:eliawaar met dertig agenda- 
Bemeenteraad geserveerd, Een extra-korte z t ing ' 

. f . d r afgehandeld waren, punten die om hal tien rees prope . 

e net vragenuurtje met de 
ng dat hftt Infocentrum in 

sloten ia, Het BTK- li 

p'Cojekt dat daar gaande was, liep immen 
af an de stad had bl,ij,kbaai; onvoldoende 
voorzorgen genomen om voer d'e kontinu!teit 

I ne zor,gen. 
Vanslna .ste1:.d~ -hem gerust: een aantal van 
de per.soni!elslieé!e.n za•l opn:hoW van s taTt 
kunnen gaan ~n eèn àndei: ll'l!K~pt'oj clttt • 1, 
0'nder.buss.en ,k,:,;ege.n c\e' pe11i;oneels'Lod,en vr~J1·· 
stell-ing Man ,s,1Iemp·e])kontrolre i!IJ.s ov,erb1mg·· 
gingsmaat,reg'e'1,. L!Ï!bert vond het JÎ11JJ!gler dat 
oet per.son~el ;wei,d :Lngek11ompen, _ 
Voor het Iinfó'C,fintll'lll!l liggen nog 1he:et ,wa,c 
taken te wacbten en. een 11ieknotti.ng h vol 
gens hem ni,et erg wenseHjk. Tobback (S-P) 
van zijn ,kant er.ge;rde zich aan het ama 
teuristisçb. -2er,soneelsbeleid: een aantal 
mens.en, moet .dus ophouden met werken op het 
InLoc~ntruDi en de anderen worden onder 
eén soort van mox:e1e dwang onder het regime 
van vrij~telling van stempelco~trol~_b7zig 
gehouden .. 2oi.ets wordt gedaan in vi:-1.Jw1.l 
l.igers1,1e~1',ing, 1i[aar voor een s ~ad ~s dit 
toch n;iet erg mooi, aldus 110bba<:k ;, .. 
O!)deL'·tuss:e-n. 'is geb.leken dat het el!gen,lhJ k 
d~ b(!défél'îng W'~:s dd,e van de vijf :!~,de':el'~ 
kei;s ~!l)i'ltei: ;lih'i,oc.entt'um voor !19,g een J a-a7. 
im 'Jx!!'ii: rui;eµwe •B'<li~-p.ro,j ~~t te zetten, t,erw~] 
,;"e-p v~erde naa,r 11,.en ander prq3,ek.t ~óu 
ovens bp.jl,(l.en. Dàar na zou men dan twee v~n ~·~ 
d-r:êê in e.en va se kader opnemen, Voor dl t 
lal!tst.e id~e hee.ft: hat college eellter bot 
ge:vangeil op de provincie. 
~oe Gafi oo~, de hele handcl~wijze van het 
Sche2e:ri,çollege typeert nee geb:ek aan 
echte belangstelling voor een inspraakge 
ricilcbeleid. Alleen heeft men niet al 
teveel.mensen voor het hoofd will~:, stoten 
reet h-èt oog op oktober '82, . . 
Ve1.-inê1.den we nog dat r,en h,;voq;d,:; kom...issi.a 
einî!.~lijk eens z,,1 ?p•,•èkan ,,..,:,· d, <'p,h:ac1,; 
ten in vc.erband m~t Ln~pn1àk dv: het fufocenr 
crum ,nu eigenlijk moet: vurveLl en ud .ifl.oop 
van het strtik,cuutpl,m-avonn:uj:', 
.n-e1>b,:i,n~kuy,s - (!'lViP}' v,oeg aan Sptoc1,eeil.s C-èE\lV) 
een ein ,atid:ei: omtrent cle werken dà:e -yco'ói; 
z'ieó w,e·i;d'en -aan de WaJ~k1:r.zeel•~e9a,tn, en 
~é:g 'als \Vanoud.s een vrij, onéluidel.ij1c en 
,véward ant.woo1;d vnn önz e schepen .. !)ver 
inQgeJ·i'jj ke .grondint1ingen wis c Sprockee-ls 
niets en de nodit;e kretli.eten voor de wer 
ken z~uden. voo r z i cn vorden bij begr-otini,s 
w.ijziging of i,n de br•1Jr<1t ing van IQ~,, 

Al' rre V'AN , 
:el!n 1kan.dl1iaat, die stee·ds meelèeft- met 
het',wel en wee ,v:an zlfn lnwo·ners· en zijn 
vol!:( 
Tenslot.t.e hield Van Itterbeek een varm 
oleidooi vàor de architek.t:cni,sebe ,ma't'de 
~an onze kerkhoven. Sommige graven, zoals 
dat van l-:. Van Evan, or van l!et-rns 
Florquin, volksdichter, -worden schandelijk 
ve~~aarloosd ondanKS hun geschiedkundige 
.:sdrde. Anderzijtls moet ook de nodige zorg 
,.-o,-den besteed aan het globale uitzicht 
ven de knrkhoven, en Van rti:eroeek dacht 
in dit: verband aan een t1,1imtrch.itekt. 
Schepen Anciaux (PVV) had wel oor voor dH 
1,etoog, 111aar stelde dat. nu eeJ;ll;1<lal niet 
alles klln bijgehouden worden. In Groot 
Lcuviin is 2'1 lrn l>eg-ra·afp;i:aa1t!;. dez-e oppll1' 
vliakt.e kan moei,li,jk ·wórd0en uiGgeb't'ei.d, dus 
m,c,er.en de 11.á15en' g,ewi..lJ'S-eÜ! w,rrdè-1:. Toch 
'!loei?. de sch:epe"i1 eert l.èg:emoe.èk9nu,ng aan Van, 
'I.tcei·l>ceks v1;,u\'g,: zijn él~nS<tien 'zijn bezig 
met hat o.pmul$en Vl)--n een. li,j!ft: 'Wln merkw;lat 
dig.e, t:e sparen !;i:nven. Alf, leidraad hiei: 
voor worden architekn:-r,ische, kul~urel.e en 
3eschiedk1.mcli&e waarden géhanc:eerd. D 

kiat u.clt aankoncügde. .J>edeM ma.a.i,.de.1t ,u, be 
W(Uil'Jte-i.d. . He..t 13e.vll,(. jdüig-6 pv.1,~e.n.ti. c/u:i.p 
BPA .f.ee.ó.t tt.u,-1,e.n hang-en e1t «w.ge._n. V.U ,u, 
-voolt.l.opi.9 ?-h~ ~.te. /i-0rimuf'ike.e; da:t 
he.t BP;l:-8ulleitln rwg èle. weket.d ~ int,.tu- 
11.e.11. zu.e.lu begi.nt me.t. d'è .seJwMeµ #..e zi:ch 
op_6tape1.e.n jaM op jaM, e.;t ak.1:rd;i;g'1! me>t 
de. v~~ 11M./L un e1i O llU/1 vq,ri z9,?.ew.. <!l-6 
- .Ut Cli,t,,1l g_e!J/1.l.. - e<?;rt a:t:t: ·,e.ve. B~g~ .. 
5n .l.~i'e.n ~f;i. men 1e. u.U.- 
hou.den; ~ • 7./4}.n. l!d .. _,:1,p.v,t. 
L,- •. J. ! ';;J/ n,,,_ :J · ~.,.J /1 ''& ,clL" .. ,,n. 
fWil.l<, 9 ei:u? efj. 0,'I':"""" (;! .e.~.,;~,; ru:"'""-"'-" 
;toe.p14t.;-0nge,n i')Og z~e:n 01! . •n, 
Ve v~ o ó he.t -~enlll'lrt. IÎQ g u,.n hee.6:t, .• 
hé;/; .ket .0,11<1 iii.e:t o 11veNrnf~. ,Wa,.n,t gi.n 
ge.n d:U:. jD.IXIL ook ai ,~e.!t., om óp Vi.jt.epa.a:Jr. 
de.nve.:We.11 te ,b,Uj ven, de l>~1k:lutn:te.1i van 
AalAt. (V-<iu O.w.j.tl eit Meeh,~1t. (.Oe. óo.ze..t) 
telt. u.ele ? En kordi.géte. Ve. LaL>:tlge. Blw.g 
ge-U1ig, de. dekel'l cl.VI. 4.tad.§k:it4MM (Ve Mo11.- 
9en l, ook al nle.t ·u.jn ~te. 1W1111~ aan,? 
Ve. gevoè.lighed~1 zu.Ue11 wel a.Jidelt.6 .Ug~~n, 
aainle.ldilnge.n en c~ nog 1t!U,t ao.n moge..U.Jk 
hedeti e.ve11.Ze.e1J., nnaA :to11,h bltenge.11 de.ze. .l11 
e.t.kaM geJ>i.o,M,e 11.e.da/J/'..keti 1..-e:t.6 gemeen6chai• 
pe..Uj/u. aatlt á~ Ucfut. Wewi »u· het maa,1lde 
.UJIU.e ge.ve.c.M ;teg·e.n q:e, d,~ne., 06 he:.t 
pe.,~.te me~eW01.M:1,1i6ba~M e/'l t/JM;o .lnte.t, 
'lte;t . .t!a ne.n4, em;tq u~m~ ~~ h,e,t ,be:g/4tt, ,ae. · 
11eJc;/1póp,te 1.1,'f.eJt/îjf;ikyi/i ,,iJ/ji'L e,. 11-.l'~ kamif:, '~ 
\IOO/!A:l : de. 6.tiur;nëXUe. ~t>,lt, ,oo~ ,ffe.t f),iJ 
r.t.e.pa.MÀ kan dllilA l'tte/t 11111 he:e.Yt, 
Het ,O,ljle,paa;,.d. dlu. . ,Heit eif'lde vMt de. V;i.M. 
de JMAgang vJUUt__g.t om u.jn e.lndAe.k~n.lng. 
Me.t e.e.n /:(L.t valt 30. 000 611.. wo.11.d:t d.U: e.e.n 
hange.nd p!loble.em. Hoe. konde.n we he..t .:ovv..11. 
la.ten '1.ome.11? · 
Ve. e.vu..te. jculllgange.n h.le.id He-t V.i.j<l.e.po.a1td 
Ul!.h L>.taande me..t de. opblr.e11g-1,t van abo>rne 
menten en tcL>L>e ve/1.koop. Samen goed om, mU.6 
nog 1!11-t utlul. g,l.6.te.n., ,naandeUjlu. b.ljna. • 
1000 O.ljle..paalt4ju. va.n .6.t.al te. -6-twl.e.n. V..U 
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jCWL moe.ten we. a.64~e.n me..t een de6.i.c,i.,t 
van ,ik ze.l he:t a.i., 30.000 /fll.. Ve. abo1111e. 
me.nte.n L>iege.,i wel. Uc.Ji:tju, rn4M de. oplage. 
ble.e.6 op hdze.tóde peil. ve. e.nke.te p!I.Omo 
Uutu.n,t.,,, z.oa& de -1,,Ucke1tve,i.koop d{!. 60.t 
dM op 1 0. 000 e.xempt.alt.g,11 e,i de M~a.vo nd 
u,uf o/~obe11., m~en dle r;,u..t i'!,<,e,t d.i.e.y.H?Ji., 
m= konde.,i i:èi q.o/i 1t.lè:.t vu./'l;e.11. 
·O.e. 6:i;nivtw,étf,e. ad~"l')g duiilig.t a 11<1 dw. wel 
:t.q't. ,4ngN{JJpe;[rdv.. q~o,6!,i&l'lfle··n. 0in het lwmen- 
4:e. jd'M ;s·e.~e:©t lit&'t ?te Ji~~..te.11_ .t~ liome.111 zou 
den t<le fiè. a'~ll,l\/'leme.!l!t5,p/t,,l.f.6 moe.te.n 011>-tlU.e.11 
itö'.t 350 4,t. ,Maait mt/;116'/.leve.nd ctû He..t Dij 
ite.pa.all.d ·<l/ , kan het: ..toa:h ,Lle,t cte.. te..:i:M. .f.a. 
ten opdlutai.:e.n vo01t. onfe. op_g u.tapelde dlw.k-, 
lay au.t, poJt.t- e.11 arnl,eAe. ~~.te.n. We. be.peA- 
11.en dw. de. veAhóg,lng ;to.t 50 6A., o 6 5 61L. 
peA a.&zonilMUJk l1UJm1 e.t1.. 
Wrut M. 011-6 dan nog Jte.L>;t aQII u.Uwege.11 f k'.i. 
te.U.eJt e/L llOg twe-e. • 
Op koll.te .teJunljn u.j1i we veApUclt,t .te. g/1,(.J 
pe.n 1utM "-e.klrune , hu doo11,. de. me.e.6.te. an 
de.1te. L>.t.adóklLa.n.te.n en Pok do01t. 011.l, P.i.Jle. 
~ (ooli) ~a V1!.11,6made wo'1dC!.IUIU.ddel. We 
W.U.e.11 de. d04.u,, zo liiun mogeUjh. houden. 
Oo~ ~. le.tM" ka.11 0/1.6 voolt u.i.tlu:u-~M hèl 
pen bè.ho~cle.tt. _î,~e. -11 we. p,to.u e.e.11 11,e.g,e.n 
V~r.t .6iei.tMba1lt1,1(Ullll.f\.te:n ( Y41Ui.6 400 611-,) el!. 
g,l~.te..1.1, (,v.a.-11416_ '1/iJQO 61t. VIIÁ,.j,L,.te,i!U,ttg V~'1, 
l,~(1;6.ttJtge.11.) ll)~k.te. n onmvang.e.n, zal de.:, 
l>:t.6 11.èkii;~e. tn;<;nl</naql z:l.Jn, me.t de. kiut4 
u He,,t V,1.;fleP®4,d u nog hel.e.n1aa.t van 0 &uit. MaM we. dwtve.n. onze. le.zèM 'Il' til; 
veJtze.keJLe~ da;t lle:t V-ljle.paa/UJ. noo,l:t Val 
advvi.te.µiu aQn e.lka.a1t. za.t ~e.tl 8tlf 
V~Olt ke.iu;~ «1e O llèC!. cU.eAe.z.le..t ,Ü. s,~w 
11A.e.wm fû.Jkett we. nu a.t u.lt llaM. uw 4f!.r 
tl~ ~P AAft h.le1t. 4.t.aa.t . ~ .\UQQ~· 
~e.n op om:e. pidMw. o& and~ 
d.i.ge. <iaden u.jn nog a.ltljd. ~ ~ 
den we. hu .nog we.t: e.e.n ,UJdJe.. ,i,,tf!, , 
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VJ! , AAR ! 
Ve. tijd dat äe. di.el(e.n nog !liplvtke.n - .êti 
1> pit.ook.ju woltden we ifaM u. 6 e.n zo« a.u.n 
~etu!lll!e/td - .Ugt til ee,n e.eiy.~hud Veil 
.t.n liet velll.eden. Alhoei.-0et. : ottze iU.e1tbu.- 
11.e. IJ::tcuf. Leu.ve.n /urn op e.en beeo.t 
da..t wtt u.jn np;,d en bi.j het 
ve!L6eMi 111/.11 vu.il 'n vii 6de 
VeJt.jl.UVIJfo.,g V,<. ' . ' / 
• . I 

:, ~o~od 
be. , eJt. e:e.n 
ero~ hu.d g e- 

• e::t zo .lct'f'lg 
. ouden, 'ge mld- 

e,n vu.Il be.otaa,n, zo eJt. vM.t peMoneel., 
l!Wl:II. all.enrutt op ö~ vu.n v¾juiUUg e 
.uize.t en het gehi da::t i., bute leze11., be 
lLdd tU:!.6 ne.vi. .te .t~en- 
Ach, hoge toppen lie:bbe..n we edt:t. 1ile.t 9 e- 
,1•cooll.d. Je fut.n moe..i:.li, '.k z ,e.n da.t deze. 

h: nz e g em een.te 
11:l e.k. e mu.eM lt eJt- 
• ,, VL geme.emte.- 
-.ö e.eAd ea b'e/!Je/4k'- 

' e ) .6u.menf. e- 
ed me om,e:n, ..u. vu. n 
ve~ z. • · 

Om clu u..Uu enig<1 vl/16 .te rLea.l<ió e11. en - de 
veM.e dlr.oom VC1..n Het Vi:jcle~ - ,l;, vétt 
mee11. nod,lq da.n eM mu.a.11iibla.d da;/; doos: en 
kelen ,ln "lu,ni v!oi,je. .tJWtf{j eo bij een wolr.d.t 
g.ueM.eve.n. En ctaek : w.é ftebbe.11 jou, bu 
.te te.ze.IL, de filu16 gg.gpre.n m_e.vi. te we.ten 
ovVl wu.t VL gebe!I/1.it i, ··e wljk, kn de. ge- 
me.~n;l;ellll.a.d •, Ol:IVL . A;n Pf).U..:tüh.e 
, ... nN je.n, 1,,r,i:tèiJi, ei'te.n¼il'lflen, 

1~...,._,,_. .. . ,· - 

j • 

- 7.,;· • - - 

'. 
, - - j ' 

~. .,.., 

o•v,eA de 6i~d.i;et1eJ11, ltéiit oipenbao:Jt. iteJivo u«, 
de va:kborid en ä,e. .6tr/j0w-0bw,.g. We: hebbe.n je. 
ook een kM14 g eg e.v en, 1:/J.a. ·onze. 1/.lu.ri:t .te 
p,ia;ten met je. medebUJtge;u, : le.zelt3b.1Li.e.ve.n 
en ingezónie.n 1>.tukke.n <oa.1l.el't 1>.te.e.d1> wetkom. 
/.ftuui. ge.meg gemljme1rd oveJt !tet l•Vtle.den. 
Lu..te.n we. ee.116 eve:11 -i.11 de. t:oek.01111),t, de. o 11- 
mlddel.Ujke. .toeko.~t ua.11 1981, bu.hke.11. 
1982 woli.d.t /1e,t ja.M uu.n de. geme.en.teJla.ttd1>veJt• 
lûe.U.f18M. Ove.llal .Üt Glto.o.t- Leuven be.g.é...nt 
het at :te boMeten e,n -te:. ,ru/t'f1iete11, en M 
gc.tlioge;n 1uch:.te11 u,e.ii ~- het 1.it:adhti1.{.l) : 
~e· ûtl daM wanen op •t, ~rtl \/.1¼h di..t jl'J.M,, 
tlk.e. ni.e;t ( meqÄ J ,? Wu.:t wolr.dii v. gedu.a.n om 
de Leuve.114 e. po~eke. 9:$chlede.n.ló e.en 
dw!l-t,je -ln eel't 'be-teJte.' Ju.CJ.li,t,é..ng .te. gèuen ? 
tte.t V-i.jlq,pttaJtd za:l /ti.er..ovv-L /te;t -hpti.e.k.e.,.(e 
be.ut vu.11 Leuven u.jn. ëe.n ha.l6 jo.M 9e 
J..ede.11. ope.nie.n we. 11.eed.6 met de. v..til<etA 
'&w™i.t<.jd -i.11 de. Leiw.er.he polÁ,t,i.e.~ ', e.n 
.é..n iU.t ~mnvi. vüli je lze.t ee,'r.6.te deel vu.n 
e.e.n 1.i.:tucüe. ovl!II. v-lj 6 [aa»: leuve1a e begllo 
üng" .. (~u.l<I,{; .é..J,d eJLdo.atl, aa11 de po/1..te.irc 1me.e. 
hvr,lien.t men de h«.UUJ<OurJJ J 
rot /r,i,el!)toe. l«l.6 1!/1. cd.tee~. BM-i.et, je ,u;~t 

,wet, de. bil.OM. ua.n /fe;D t);i.J.&e.papJtdi. Mcuur, 
0 me ko~.e. e.ga. ',i, van de 'da,g.&,&dp~.;, 11.k/J,en 
e11. u.l4 6,i.eJLe. g.é...àC?M b.é..{ .toen hun piumewL 
boven CA.ti.te!L kmxm : h-e.t /?d.j111xw1.d {Ve. /.l0ti.ge.11 
î2. 12. 81 ). Or.i de. .t11.e.6~ enle. bloedv C?/tl<-a.lltAclta.p 
l!le.:t &u.iet a.a.n .te. tenen /uµ[de.n we. g,t.au.g ook 
de. 60.ta ge.publi.e e.eJtd iU.e. bi.j bove:n6:ta.a..ni 
!vt.ctntenb&c/u: liooiLt, m:m11. cüe .ló va.n lte.t 
i;.gen.t1>cltap Betgu. en ko1.i.t nr:taA rt.vei,tj el> 7 80 6" 
+ BTW. He.t Mme 1J.ijlep:tal'À -zeil het da.11 mu.M 
Zto nd:gA B.te.U en. 

PHIL ~ EUVEN ANNO 1982 
Een k1ein j,irnr g DP, j~ Itl,11r 3) 
hebll.t:!n wij u ber et r,oi lco en ~eci:- 
'ten., ~éf\ tuNn,r d~ en, 11, l'hil.ipS 
beuvi:.n. )le 'wer~ da1,1r Coen ~o ge·- 
qaaî,d, çl/1t él!-n' p<J;,. eitik,jd.ó'e tveit.k:f.1tQ4 • 
he,ld (5 x 9u werkê door ~ d11J1,en 
s•tempo Leo) aan cle werd voorg<~1egd. 
Mei: 1,udo Sn(!'ls, ACV-""'l..li;~Sttelde voor d1< sek 
t'O~ metaal, hadden we een l<ort r,e1<pr.ek over 
de evolutie sindsdien. 

'VP: 11> da.t pf.a.n voott deeCti.jcu,e 1-0Vtkt00i>lieiê.d 
Vl. uktuwlel..i.jli gekomen i 
L.S.: Hee plan "erll .goedr,ekeurd en is dan 
gt'lddel ijk i nr,evoe~d. On!$evee11 300 mensen 
he·blien gedur.ende enkele maanden :iin clnc sys 
i;eein ged ra:d:d . '"' ,t:i:e peri o.sle ~wanl e 1; pok 
'een pr.oclüklr<>n1se•hak'e,1.i1Jf\' : ó<Leuwe n10tl,el 1,en 
kwnioe,i in pr.oé!ukti:e. M9eH i,J lllhede,n 111eo he.l! 
zoeken nnnr het juis,1:e pt1odukc&er~.ó,0e,~ en 
bijgcvol.g een ach::erstand in de produktie 
cijdens de mnanden sept:.ember, <lkLober en 

novembel'.', noopten de direktie ertoe nf te 
zi~n win het $YSLcnm van d.eelLijdce w,•rl<, 
loo.sheid. M(ln,entcel werkt er dan nok n ie 
man;d ineer i.n ~!11 t systeem. 

·VB: /lei:t ,he.e~r. an.s i.n dt. 01ten ne,.&.vi.:óitell.q 
;1.',,,i. L ' " " b wi,c el~ odr< ovvr.w,en !)ePJ!:y;:it;ee:Ad' WMîf,e.ni, n. · . 
;,11 de pv~i.ode. da.:/: Plk&Ur,ts 'r.e;s1., e.ntl.ruif.o ti 1.1 
dewi.ett J.foo.t ? 
L.S.: Er zi.ill inderdaad ov'enircm t,ét' rei< 
ireerd r,eweesL i.n het kade·r van die nieuwe 
produktoncwikkelin~. Zó was men bijvoor 
beeld bere-id I uur over ce presteren om 
wille van ean n.i,éuwe màchine die I uur 
1:1.ad stilgeler,en, in de loop van de dag. WaL 
'l?essenclerLo hetreft, daa1,van ben ik niot 
zo ,goed op de hno11ue. lk denk. d.nL er slechts 
een SO-,.tn L 1,1pnsen van J:essendcrl o, W(lllt:onder 
00.k 11,l!be.iid•er,s, zijn ove·r,ge11lniits.t. no 
•l?C•S·C j.\S.llt ,011'/\êVeer t\U ~llti1(1 cl!!,0:èlll\\er,, bsg~n 
·ja,nu11,ri) het l,er,er và,n d11 do1wc n; ·!:11• 1·v.<1~11crn ..• 

1'P: (1a.:t ûj11 cie. voóltUi..tv~dt:t;e,n v.0011. rle. 
Ü!JU<V!Jfu. t'e.Ui.1ig bij PltUlp:1, ? 
t.S.: Op korte tevm,jn Cilà ~ nia,inde.n) blijft 
de boestand stntus 11uo. Nndien ;,()u hec sys 
teem vnn t i joe I ijke wer:"kloosltcid we I eens 
opnieuw de kc>p kunnan opsteken ... 
V?: Wëtfie .eu~ e,n tJie.M; de va.kbond lue1tu.i..t ? 
BUji;t ûj lijdzaam .t'oe.4.i,.e11 ? 
J,.S.: \4ij wnchton ciacnlijk nF. i\ol11ng 
e11 i~ecn we~.klooalîoid Ls·, 111<1ete11 l,'ii,I wol 
'tlevveden ".Î.jn. Bn he1t Bl'llilree'IJ,i vun trJ jdo 
'H.ike wc1,1<Loo111\e'id' dat;· ii'~'L11<iht re~ui1 zil'l 
l l'l/',eV<>JJrd wörde,1 b i,ni,en enl$e'Ll\ mt1an(lcn, 
kan het ijpook v•m de wcrkloos!\eid ull.icht 
nog een tijdje nchcer de deur houden. 
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eze artikelreeks o~e-r 
• te Leuven .i,f 111et een . 
e'\i! me•:t., .lî\-011d!S :<f•éH'I' B.,:-l>li;Sel • 

ard g,i"hè;J· 4i<t ll!e'er meit 
aten over de toestand sedert 
Wij wisten daarpij vooraf dat 
et m_ogelij zou zi n in d-it 

ikefll te l lleiJc'ïg te 
W :nke - 
s he· 

die neg hi'.in , · 
ie lig,t;. Dezè a~~ever us 

j a1gèllleen en nandelt JV. ~iet 
r .gretie politiekê k•rilsissea, zoals 
Se· rijd e~ rcl.<e stalüng 6,0-61', 

a•r:il in 00k z<Î!jn deel! varr de 
strij. gekend. ,We zètt::en: .ach-: 
ter 'h rwerp ~ehter nie~ hele- 
maa L t. Wij zijn er ill1:!11ers 
van o g, r · · U, 
. ste b ~n 
elft; ep. ,'~ w 
pkt sp 1 ie 
g gra~g in he d 
de St.<!dskrant behande en . 
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· . . TE LEUV!EN (4) . 
. ·- . - · OGSEPERIO 

. 1945, eTui d~n ? 
DfijZe)P(aaz,d):Dd bevrijding iost-te lil.ijk 
D/1aI' de ven;achti;ngen van het ari-ti-'fqscis 
tisch verzet niet in? 
],, t)·,::'llndeaidl\ad, a'l was de 
ó. no<iij gaf. de uH •I,enden 
teruggekeeittde 'f!egering.;Fiedot-Spaak •het 
bceve'L .da't .ae we-ers tand lll().es t demobiliseren. 
Dit v1el bfuj de verze~1ieden -niet in. goede 
aarûe en of, 25. novembe11 44 wera te: cB11ussel 
S>Ji een pa:o:tes t!b e 1i? !(.it:g van wee s ge- 
!J.öho tle,n•,.dö'er de R'li):kswa-ch1t. d.!i,e e 
eodog -ais .d.tn_s,tciiumênt Man de N j'ttei' 
had ge.ftmgeerd. Er vi2e'1ea daar n 
2O-tal gewonden, waa.itonder ikzelf. Peze de 
moöilisa~iepolÎtiek van de regering bad 
zware ,;i. Hoest ,l;ï.et v,enet i'n zijn 
geh1e i.nges•cha1<1El~d .gewée_'á.t zijn i1} 
de ge . e oc)l;l.og,i':ns'Pannil'.ng dan >Jf'OU bij'~. 
het D on Runds~e~toffensiet in de Ar- 
denne - i,s 44) , I!i:e t zulke. z1o1are ge- 
vol gen v9or de geallieerde troepen hebben 
gehad. Bi· de b ing bestond e;r natuu:r,-- 
li:Îk · V.ele jongeren wil.- 
den N and ga~n vechten. 
Zij h e partizanen aan. 
Het is dus vellke 111e.nsen nu smal.end 
"veer:s.tan"ii-e1ts va _ ~ ts ce uur" te noe- 
men·. lfe-t was niet h~ s chu·l!d dä t de 1rege 
d,ng t.an on,echte gifi'g; diemob,itist,'l?en. 
v. P:En. hoe hetfs,t,sfüe hèit po'l(f;'E.iekè Zeven 
z~ah na .de bezetting? 
L.V.B:.Twee grote pai:t.,:i.jen nl.,de 1Bl'll' en de 
Kato • · · gingen to•t een reorganis a- 
ttie den of!lgedoopt. t , ek tiie- 
veli.J ,,p. DeJ Easch11 tj,,s. en ~e-g, 
biel tuu'!llij_k een tij- ad. 
Te J.eu.ven lieten ze echter reeds V?aJ v1tug 
na de bevtlj&ing in J!un "gewone" stijl van 
zich horen en bewezen zee al!dus dat; een aan- 
tal V!U! ben de nede.rl a van · - · · tsliand 
b(!tnreli\ke~!i·II- g(il'\¼d s,t e~ n~- 
jaàT van {9li5 wer µI o:&k,sboe- 
loop I g door de b efu$!i.1Jee,r.de 
tad8genoten b.egraven, na in ~et s~adhuis 
zijn opgebaard. Eén van die s•l-ac1u:oHers 

11 Eu_gène HasaertS'. DiJezdfde na-ebt werd 
r fa&.cistiscll,e 'él;'eme.nten een zwru;:e spri.n,g"" 
ing tot o.nt:,P1otifi,tîg g-eb-raeht -te~e.n 1& 
e!I. van het J.oka!IL cler 1.èuvense -par.t1.zanen, 

het ouded<Ljk huis van ·Et1gêtie Hasaer-ts, 
Pater Damiaanplein(voor de ~euvenaars 

rkt). De moeder van de~e gefu 
t:i-zaan we11d hilerbij ,zwaar i,n 
t geW'o.nd, waar.-doo,r, ze l,a<teiii 
d wed. Van de claders is nooit 
'nden! I! 
toen al het mogelijke gedaan 
en na de oorlog,), om 1n de 
ll41bo'lrateu11a te komenf 'de 

· no.g n&.e,c), Ve,11g./i'!tlll"n w-iJÎ o_ol!. 
oosll.ei:e ~,=! .w-at' o.odoga 
pen ontaAlen o~a.naar 

Zuid-.(lm12rik-a. Da 'firscis.~è.n ougaru aae.rden zl<:h ' 
vrij vlug in allerlei klandesticne organi 
saties die nu nog (maar dan openlijk) re 
gelm11tig bi.jeenkom,;,n.Er rijn in die kringen 
al tijd in.ternaci.rmale korrt.ak t en geweest. 
Ze was ei, in 197<.I in teuvet\ eeu var,g;a(lering 
van do S ta:hlhelcn gepland. D,wrt(.!gen· .kw-aw 
echter een grote nnd-fa.sc.istische be.rogi.ug 
op straat én de vergadering in de Bocdge 
norenlaan kÓn niet doorg?an. 
D.P:!l'u.saen liaakjes,in we:Zl<e mate heeft -de 
~e~_t;ip%.áî.è go?.?:vk.eJ;° dé an.t.1;·-f/î..se~stfisc}u~ 
,ii'f;rijd be;fr{JJoeq? 
L.V.B:De ~arfizaoen bèltoorde.n tot de eerste 
siäëhcotf~rs van de koude oorlog. De. Ameri 
kaanse regering en haar Kurópe~e bondgenoten 
bom~.ardee-rden de medestander in de oorlog 
(d·ç !lovjet-linie~ t\'lt de nieuwe vi jand van 
de ;l}!,n,v.rije wereld. De weerstand:eTs en on 
der hen vooral de kommunisten en li.tikse so 
cialisten -werden het slachtoffe11 van een 
door rechts georkes treer"1e las cer caepagne . 
Ze werden afgeschilderd' als tra-wan.ten van 
de S. U.,,dte liie,ti in opd,r11,çht hM b,:stel on 
detm;l,jnderi. 0p die ·m'~nier. wer,d bijv_. oy het 
einde de:r jaren veer,ti'g ae Internatiionaie 
vredesbeweging die vele anti-fascis~Ésè~e 
strijders i,n haar rangen telde en die tegen 
de atoombom ageerde,,,vet'dach t gemaak,t. De-zeilfde 
t,a~thk werd toegepa~ t om, de opposd,tie (die 
~o·rail! i!\:ior weel"S tanère!I':;; we11d ge'1,ei.dl) tegen 
de 'D'uitse herbewapeni~ en de opdeh-ting 
van het ~tiantisch bondgenootschap iLn de 
grond ce bo.rcn. 

D.P: In- de dertige:v -;jcwen wqs ik Leuvense 
uri1,Versf.;t?i·t 12en br.oe.ifJ?'l;ga.t,1 vo~r het fàtl 
<nJsme. f,la,t 'hsb /e î:la@i,n. na de b.0»'iklg 
,\lien 1:1erq1idez-en? 
L.V.B: ~og geruime tijd na de oorlog is de 
sfee,i, a · uni - · n ui , r.echts 
gewee I< tie( 1 s ~enden 
de è ni acht pol,d L;I:!E. 
'!)euv.e g en d1: weken 
hef: t ee sa!,e strat:ies 
eo renen. Dag n oo.gden dtlizenden 
studentten om hun an Leópold Lll te 
betuigen. Ze voe~ · · mees~~·r van de 
s,trit $en· n~s tisd-ie- e11 èti- 
c'1&1l e~a or-111.en. ~de,t d,rui_t 
van ten,i,. eide er aa·n de 
basis op.nieuw een tussen socialis- 
tische en kommunist~s.che militanten die er 
tenslo~te in ,1aagden. de studenten van de 
~•uraa-t ie jagen. 
'.0ok 'de •Beuv.ense OIJii :h'.ad i,n, 'cld.e pe11iod<!. een 
huldebe,ttog-ing aan Leopold M[ op ·'het Foah 
pil.eîn all.nge:kond-igd. Er kwamen eebte~ zovee'I. 
linkse -militanten op dat deze betogj.ng niet 
kon doorgaan. 0p den duur had het verzot 
van de. lillkse a11lleiê!ersbewe.ging, tegen Leo• 
pCi>,1,d · '.OOJ,J! ~11'1 !_te schdipe i!(i,rin11.n ,aange.i\'om'e.n 
dat •het gan~e poHtieke bestèl fp het ge 
drang kwam. Dat was he.t moment wa·a11op de 

♦

In- ·'t:JorhoedE. u:m Vl•,t"-oetx:Jger.;. t,e Deuven 
{197d) met; -su:>fanv 1,it de GutdenspotJentijd. 
(f.;~, BPA) 

Rac:.-ia vfoch pPO'p/3.(Ja>t.:1,arm. un:.aal vet>k»i:,jgbaar 
1-,; bsp • lde reá t;s. sr--.làentimkri-ngen 

pz'()pa(lan,ias l,i,ck.n> van dt, VZ~amse 88-e-rs, 
00:k t.,1 Lf;uv~l'I ve1•13p:r>-e.i'd 

rechtse BSP-leiding de beweging begon af 
te relll!llen omdat deze aan haar kont,role 
dreigde ce ontsnappen. Men haalde ii,larvoo'r 
nndu.rmaal het kemmun'ls,tiscbe spoo.k •t de 
hoek. t,!en versp!reidde ne 1: ge,rudi,t !la•t. d.e 
kommunis ten_ met ter.tteu,,r en sapo.tage de 
1:evolutie voorl>!!reidden. l>e11:e tak<t-/2,el<_ mistte, 
haar do·el niet. De mónarchie en heE :.be- 
s taande sy.s•teem werden gered. 

:Ck wil in ,dat verband nog even -ver:me:lden dat 
wij als wee1;stande'1.s· aan· Jle.opol;d liT~ vèr- 
we ten dal ,fi'1i."j in 194@' 'gecapi t:u'lee·td' !rad 
zonder zijn bondgenoten te r.aedple-gen en dat 
hij zich niet van de bezetter had geaistan 
cieerd. 
En nu terug naar de uni-vl B~nn.en d~ Leuvense 
s l:udenl;..e)l,\1ereJ.d is er -v-0011al 11ede,rl: 1967/ 68 
:veel), verj3nder~. '),r 'z.Ïjn. n'o.g a0l!ti!ja !l:echtse 
èn fascÖ!st;oïde groe.J?Jes ,maar daa.o;tregen 
staan er be.el wat ~rogressistische elemen 
ten. Waa11schijnlijk heeft dat te malëen met 
de 11el'.atieVê demokratisering van li~~ onder 
wijs, wa'!l,r.ao9.11 ni;e c lange,11 ui tsl ui ~Èmd reeh ts 
·~1.!ilri:ls-alie, .n-e'Iige1ien a;àni de o.ni:v ~w_airie1! . 

Flet nieuwe fascisme 
p. P: Wat i:s het vs:vschi1, tussen het fascisït,e 
dèr det>'f;;i,gsr :ia-ren cm dat van vandaag? 
i1, V. ll: . De'· l\eden.diaa,gs-e fa,s.cis,tien_ z,tj,n di,a 
ki:e'ter len imee•r geslep,en d·an vroeg/:!11'. zo be 
staa,t e,r, vandaag in ons. land geen..ope 1' ·k 
f ·· · · n l.il asc1.st1.sche partij met een aanh-ang van 
enige. bei::ekenis. Fascistische el.ementen en 
druk~fngi;g.,oepen ag.eren ,eehter diskTeet in 
p1ut"Jfn me:t een ze_Re,r~ mass,aba,,s!Ï:s zeah 
d~, (S.l/iP el:! de, v,u, Ge~:uk1d.1t ittebben: aë>.,,e· p a't' 
tl.j en ool<_ nog ?e:mokira'tische en p-rQg,r:ess:i.eve 
krac.ht:en '1.n hUl.s maa:r. het 'S t -'- • ... o . .,,., vei:ont- 
rus eend om zi.cn hoe bi;J" v ee ~ . _ 
d ,. . • n .eas CJ.s to1,de 
ru~k1.ngsgroep zoa~s de euPIC ag·~ ,_,. . . . "' 1.-.eert u:1,nnen d'e. k-rilsten-demollti,atie ] ,, 
d . , . . . .., . e,..er,ee.n W'ee t 

on ert;us,s'e'li dat ae-~e. ,©E:Pi.JiC 11auwe, bc1nden 
lttleft met de .€aséi.sti.sche prive-,militie 
Fr.ont de '<la Jeunesse Het fas-" 1 d . · ....,,s.llle spec t 

:t~.a~!a~~KH~~~:;u;e!ed:a~!: van h~dt raeisme 
xh teI1 deed b . · en e.n e Mar 
oo"' d , 'pro ;'ilert het fasds·me va'1<lii·ag 

"' e oorz9,ken '-'an. de k'llil.s · • 
van de gp.s ta-rbeid · i.11 1cn de schoene'\ 

h • ·. ,er-s en de vakbonde,n te se u1.ven E · · · • n Wl.J moe:ten zeggen dat heel wat 



_j de Li 0 werken 8 mensen ~ull 
ime, genoeg om lawaai te m~en 

Ye-or we·l 3j, ]1laa'I:' de p·Glpp~n ~1gn 
pa$ .e<;:l:lt a~!'f n·et dans-en .1~èp é:l:e 4<:a,s 
terr in het .em1ig.ge~de1' als fit à~ 
late avond E).e muz'Lek wee!l:lkl.Ïin'!<:t 
van ·i.kweetn:ietwelke gnoep., · çz'a'a,rvan 
de populariteiî, althans bij de om 
wonenden, 0mgekeerd evenredig ~smet 
<:le kwaliteit va,i bun, vez,sta-ktngs 
'.l:nstallati~. Al herhaalde malen 
kreeg de Lido even na tienen dan ook 
het' l:>ez.oek van onae ger naaTs, 
en h,!:!t was j\eus niet om en 
dat ze· h<1:1n be·las-t:!i:ng op i:s- 
V'Uil nog I'l:le't ~e:taal.g h De 
mensen van het buurvtcom · , E 
S',!:RAATMUS' '7onden het pl'.'0b1.eem vel 
doende ~ de p0litie bleef volgens 
hen e~g 1a.~s in zijn optreden - om 
een aantal ge~poffen omw0nenden van 
de Lido bijê'en te 'Qi;,eng -e 
de uit·· · redis 
e!:ln a,g. fel' 
f.ID.fm ée islu bij 
een tw ing . er~ 
wat>en er 2 aanw én 
met de uittiateT en dat Lgend 
comp,romis tot. x,esultaat: na 1:1 uur 
zouden geen optredens meer plaats 
vinden en t'egen na de kerstvakantie 
zou de zaal geïsoleerd worden•, Sins- 
dien is de kladrtrentegen · · jk· 
ai lj)e. mensen \f'?1'l . ' en 
h · ;irn;i:t~ ~la$h,tren 
r van de isolat •. 
A den uitbl.ij ven, da,n wordt 
een gezam.enllijke klacht cve.rwogen . 

komen 'ha ken . Op dat ogenblik is de 
situa~1e in handen vafi de wet. Er 
moet'en dëITT 2 met±ngep gebeux-en. J::én 
van :het mà:in.imum e;eI,qi<ifsniv.eau, 

' gemsiteR over een peoc-iode van S mdl 
mutren, .in je kamer bij ui<t:sc'hakel:i.ng 
van c'te gel•.1idsb:ri0n ( Va,r-i Halen in 'dit 
gevaH . Dat noemen z.e ,het achtergron'äs 
geluidsniveau, het geluid dus dat 
normaaû in je kameP hee,Pst en dat van 
overal kan komen, van de stz>aat bv. , 
en h•et 'hondengeblaf van j-e buur' daar 
nog bijr. In. d'e stad l.igt dat achte,r- 
g:r!\0 lui~sniveau om..'en bij de 30' 
tlec .. N'.eem nu dat /z,o 'n ):i·erste 
metli.n.g- 29 decibel geef,t, ,qa:t is lager 
clan ao, dus dan mag een tweede meting, 
met Van Halen op de aclttergr,ond, niet 
meer dan 34 decibel bedragen (5 db. 
boven 29). Als het achtergronds 
geluidsniveau tussen 3P en 35 db. ligt 
dan mgg Van Halen+ achtergrpndsge- 

1 Luiè:~ri:i_v.eau niet meer darr 35 db . geven 

1 

ei: 'pe,dJ?aa,gt het aeht&>gpond.sgelu,i.ds 
l'l'J. v;eë1.,4 bv , 4 0 db , , dat is dus meer 
àan 3·,5, dan mag eèn meting mét Van 
Halen, éo.lc niet meer dan '+0 bedragen. 
Voége~ we ciaar ~og aan toe dat ~et 
geluidsniveau in de zaal zelf niet 
meer dan 90 db. mag bedragen. Het 
UU'l'.' w~arop je last JcriJg7: van het 
lawa·ai spceelt dus geen rpl. 
echte~ van zelf dat de 'cops' zel 
den tot de 2 metin~en 0vergaan, 
wa~;)ici.j dus de geluid:,1:l!t,'on 1;.it- e1, 
vreer aangeschakeld m~èt wo:i;iden, en 
dat ze mèe·stal gewoon ö,"e hand tegen 
de 00~sbhelp leggen om tlan te consta 

l'ITRTntmmTTJT~-=i---,r--.--...,.--"'T=:2---1 teren dat ze indevdaad de zee ho:t>en 
ruisen. Ret is nataur,lijk alleraaal 
wel een beetje omslachtig, en bo 

~~::....+-~vendiBn zijn ze er bij net buurtco 
•mité van overtuigd dat een decibel- 

1...=-L=.~~~~~,...=----'1..---"L..-.L...---L-_.ll)lei:ing m. feite niet z0 'n goeie no rm 
is wodp geluids,hi,nde!I?. Lage bast0- 
nen fü,. , q..Îe enorun sto'1?e,nd kunnen 
zijn, 1'ibr>d.en door een dl;,. -meter niet 
geregis·tree~d. En dan is er die norm 
van gesloten deuren en vensters, 
dat kun je toch ook niet van de men 
sen eisen dat ze die co~stant geslo 
ten houden. Maar daarmee z~l je het 
in ·iecler geval toch voo'r1opig mee-ten 
doen. Als. de politie ni1,'t ·voor de 
meti.i.;g)?•h ~;il opdraa·~en • 'kuJ!, j,e. ook 
~og b;fuj "l'erso,litillkenè:le ~l'>)<l:ere instan 
ties 1:'el?ec•lilt , van de tee1'1mi:sche 
clien$t van de gemeente ~ot het mi- 
nisterie van volksgeizondheid. O 

1111111111111111 

Vblgens .hei; kori , besl111it van 2~ 
febl'uari 1977 ci:p de vastste:fling van 
de geiuidsnermen voor> muz Leêc in open 
bare en t>rivate inrichtingen 111a.g , 
tijdens èen optreden dus, het geluids 
niveau in een belendend gebouw , ge 
meten mei: gesloten deu:ren en vensters, 
op 1 mete~ afsti;!nd van de~~~ en 
1 . 2, me,ite,z,;"'f?.&v'e;n 'l!l;e V'iLl<:ieJ? I) niet me,l:li)i' 
d;n 5 d'eci]}e'.l 'Liggen boven neit:· a;.oh- 
tei:-g,J:'londsgelw.dsniv7au, inGJ'ii.e,n da't 
lager is dan 30 deca;bel .. ~Ie zetten 

even om in gewoon LatiJn, . 
stel dat je in je studentenkameoc-tJe 
of in je luxueuze slaapkamer van 10 
J!\ete:r op 20 'knus ligt :te má'ff'en naast 
je vriend;i.Ii,,,van-die-nachi: ,_rn~a!J? ook 
na4st de ~.itenmuul' van de ~aa~ der 
l'lallen, ,wà\acr 0p d·&t ögeèl~k een 
pandioo,s /irp;\:zie,de,n pla:at•S•V:• wa'Ji\ 
de gr-oepen \ill'l±1:esnake, Möi: ad en 
Van Ha Len . 'Om halelf geeft l!Dis Van 
Halen een gitaarsolo ten bes•te, 
waarbij de muren van je kamertje zieh 
lioM:je.s in de richting v~ _j.e bed 
beginnen te verplaatsen; biJ e~n 
volgende d-eumsolo klapt j'e Zs?lfge 
maakt aquá~ium in d'.t'ie s,tuk~en en 
komen de ~t5-~es spartélenq fris naast 
je y;r,ie.rn;lij;i lLig<gen, die (l\aait'b,p Jclie'1:s 
nat-gil119l;d uit je bed 1:7ipt en zegt 
dat ze dringend naar huis moet. Om 
iets over èLf nahgen je trommelvlie 
zen tegen aw poster van Geonges MOus 
taki en om 10 ove~ elf begeven uw 
muren het, zodat Van Halen a.h.w. 
])ij 'jou in de kamer zit. 0m J:ialf- .. 
twaalf ligt Van Haien effae'1!1.ef,b1J 
u :Ln b'e~ en 5 mdmrten läte;r;, begu,t 
,hi:i aan u t~ 1:po'te;Lerl'. ,Q)? ,&at mo 
ment is• de maat voor u vo,l .~n 11 belt 
pJIOmpt ,de flikken omdat u na.ä'X' uw 
zeggen last hebt van lawaaihipder 
~an v-an Halen en of ze die willen 
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LEUVEN 
BrOVEN 

H!ET MILJOEN ! 
Ook in Leuven is de 1 1 . 11 . 11-akti,e een 
groot sukses gewo:r;iJen. De opb:r;enst steeg 
van 930,000 ft;. in• 1980 tot J,, 085, 000 fr, 
Kwa inJiormatie'\!e:itspre,iding naar de 1!.euven 
se· bevolking lis· e11 hae.l wa,~ gebeu:rd, iI.nEci 
fo'l:de•:r;,,s, a,fü!!ifesjien en •b,r,osj,u.:r;ecs wer,den aan 
de man gebracht'. Een e:iigen foeo-te,ntoon 
-steUing en torle·e1 fl.eµ,:,den de info-avon 
den op. Voor d·e j eug~bewegingen wer.d een 
eigen poppenspel önt'ó'orpen: Z~e.b.êiltftje. :i:n 
Tam:0.11,(A. lle.t Tie :J toneel Charkawa trok 
1 . 000 kij keirs. 

11-11-111 

UUVEN 
STEUM:r TANZANIA 

~ ,J ..... ... 
On.dan~. de /VtJu, !]{4, .gMe..l:t de 6.ltUtnc..iiête. 
i;o.u.daM.:te,i.:t v4n. de. Leu.ve.l'ldllll meJt êfä. fra.n~ 
zcmuurn. Ell. we,'td 1.085.000 6h, opg~d 
cll:t ja.aJt., .t41.g~n 98(). 000 fit.. Üt 19 80. 

Plannen van de Werkgz,oep 0ntwikl<elingssa- 
111enwerking voqr na de 11. 11 .11-aktie. z,ij'n: 
-l!'et uitwerken '@n een, g~meentelij,k de.rde 
werel:d-pregramm;i , n;,a.v ... de aktie ,,.e.rk,ile 
zingen va;, de 9pbo.uw:werken. 
-De ,Z-afre-,akt!ie tin •het voorja,ar• '°na:tia, 
naal geleid door he. N.C.O.S. 
-Uitbi:e:i.den van de werkti.ng n.aar vo'lwassen 
bewegingen toe. 
De werkingen rond jeugdorganisaties en on 
derwijs blijven doo'r1open. 

+Voor meer infórmn'ie kan je een a'Bonnement 
op 8eMcli.te,r nèmên. 
+'.liet pop,pen~p<:,>1. Ji,ai;i aangev,rnQgd wor,èlep 1:>,j,j 
llu·go 600,n, l!utt!elaan 50, 'tle:veril:ee. 
+Mens.en die wilJ.en ,meewerke,n ,met de t~ .0. S. 
.lq.rnnen tercnt bij 'augo Boon of bij Rica Oe 
mees ter, Beosierl,aan 17 ., 'Kessel-:to. O 

He-'t ~!la.11,U ~elzpa,@Ld zal d.U ~.ti,J.~j e ~ed. 
Ja.ttd moe::ten ilf<.6:óélt. Qp heit domwi Vë. &.on 
( :ó.tad-6 e-4!endom l wo.ltdei,1 voOJt. 6 mllj oein 611.. 
WeAk~ u..l-tg~voeàli : aanleg va.11 veJt.lwitie. 
t\leg• (!.11 paJtlung I Velllt,ÜI.U~Ûe. l, po/ttvelde.l\ e.)\ 
:teMtU,. 
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TGAATGOED 
11 MET 

RJKEN NAAR CIJFE.!RS 
t u waar-s.chijnlijk al de l\ele avond' 
bewuste '8 nove~ber gedaan ttijdëns 
'iuing!l~how, 111et de deskundil,ge udi,u-- 
profeuoi;en. Doc'toral{dus •D:i.j lepaarg 
ert nu voor u wat cdi,liie,,s !Ln h~t· a,11- 

i.ssementl I!.eu,ven" 

~ vu lbli2'l1 l 5, Z. 
§p' 20805 19,,5 
-PVV' 2'lleb2 ' 21 ,3 
:PRl. l )68 11, l 

:FD"F' r634 1 , li 
evP 309i74 29,0 
KPJl" 18 l•l 1,7 
PVJ)A 72,'8 0,7 

~. vr.sr . tÖ54 l ,0 
Agalev48{i3 4;,6 

~ 

RAD 2399 2,2 

RAL 250 0,4 

Ecolosl225 1, 2 
Îlla-nco nà o, 7 

i Ongeldig/ 
bl'anc:o 7~4 

lr 
1 r 
f 

-0,3 
-1,5 

+4,6 
"2,2 

-0,2 

+1.2 
+0,7 

1 • !)e e'Volullie in het arrondiisse111ent Leuven 
geeft een g.:red s,piegeibeelcl ven de nationa'.. ' le evo).uti.e. Weil. is de l.ibé,rale aanve~igheid 
"in 'het a=ondissement Leuven veel ,s,te111<er- 
dán het nàtü>naal gemiddelde, .Cw!!inig iindus 
tr~e. dus kleihe,r socialistisch kiespotcn 
tie'el). De grote po:l.;i.tt!!lke. fami').iês zlÎcj,n In 
Leuven ,prakti..sch even stuk ge-wo<rden•. i:ij 
<lf"ertregéiiweoi.digen TS% van h·et k!LespubUell. 
Gfi_w~-) 

- ~ii ltW:ven 
- ,r. ' . 

• GVP 
m S'11 
o PV\I' 
• vu 

--- ----- - - .... _ "" -·--·--- ~ 

TT 71 

-Het aantal lijststen:rnen b1ijft da1en. De 
evolutie is het sterkst bij de CVP. De . 
Zin' stemt dus minder voor een pro~SJJlllUI 

voor het imago van een persoon. De 
iest 101 van haar stemmen, maar toch 

het aantal voorkeunstemmen van Ey~- 
t. Opmerlcelijk verder is de achter 

de typische l!t4lndenvertegenwoor 
e CVP: Veuo~ (Boerenbond),~e 
nstand) en P-i.Dt (AOW). De roep 

n wordlI steeds duidiilijker. 
·r. aan de recente op1toep, van 

nclen 1) • Een 'auidsllj ke vet: 
nks (of dank zij ?) de 

ij de kleine partijen, 
voor een programma dan 
_lig per~oon, Oncla~ de 
8% lijstetellllJlen, bij 
BS% en Agalev 77~ (ter 
j,stetellll1l&n b:l:j da CVP~ 

'V4' '77' 178 1'81 

bi1P' ' Ey-s•kens - 30'300' 311.943 3J 97-8 

Dev.Ó'S 2·241,gi! 15489' 12597 11674 
Il D.evHes 71109 5 t:8'311 45&9 3974 

Piot 2765 2574 
Il (+ 1114Q• Henckens '987-4 ? - 
,:sJ> îohbaç'k - 50'84' 8603 9491 17380 
PVV S,P,rbckeels 13255" 12.617 11883 12425 
1 :vu Kuypers '1183" !0809 7256 13294 

- 

3. 0pvallend verder :Ïis nät:uu:(lijk d-e vrije 
val van de CVP. De midenst.µidsvleugel van 
de parGij is in grote getale overgelopen· 
naar de 1'1/V. De winst van <le P\'V ten kos re 
van de C\!P 1.ag in de lijn van, de _verwach 
tingen, en de €VP was bÏ~jkbaar bereid dit 
verli_es te -aauvaardên , ·anders bad ze n;,et 
op verkiezingen aangestuurd. ne CVP heeft 
zich ~oora1 misrekend door ervan uit te 
gaan dat meer dan 90% van de. ~oagei:en zou 
s cemmen zoals tlu!l' ouders. f!.et sukses van 
de VU ,;,n Agalev 1lèbben änidr.l'ij\< b-e.:eien 
dat dit niet ao is. Dé jonger.e-:i hebben het 

onderscheid' geleerd tussen de kristelij1te 
wsard:en en de kristelijke binding aan de 
RBrtij,die deze waarden in haar vaandel 
schr:Ljft alsof ze over het alleenrecht ervan 
beschikt. Het spektakulaire sukses van de 
VU heeft gcdeelteHjk te ~~en mec.dez1; 
jongeren, voor wie de part1J nog nxet in 
diskrediet was gebracht. Door haar stand 
punten over Komen, de ontwapening en rcflke 
slogancaal over het beheer van de kri~is, 
moet de VU bij vele jongeren zeer rad1kaal 
zijn overgekomen. 
4. De SP en de partijen links van de SP 
(KPB, PVDA en RAL) gaan achteruit in Leu 
ven. Samen verliezen zij 2,7Z van de stem 
men. De SP verliest stemmen, ondanks haar 
ondubbelzinnig s candpunt over ontwapenJng 
en het verschijnsel van de nuttige st~. 
Alle par.tijen zullen vermoedelijk wel s,tem 
men hebben ingeboet aan Agalev. Heer'ideo 
logi..sch geprofileerde par t i j en lf,pr-eken de 
kiezar, eri i.h.b. de jonge-re k i.eaer , dus 
geens,zins aan. Door de ve,kiezin.gan van 13_ 
november ·kreeg alleen het gelitiek (en ook 
ander ?) cppor cuai.sme ·geU:lik, Hete.en toO'rt!: 
zulk oppor tund sme de i,eiitiieke i,mpo teoti.e 
aan van de k:i,,sze,;, ,psycho,1agisch vootrbeJCeid 
als hij wns· op een stabie~ klimaat van in 
leveren, [)e kie;,;eft z!tl d·e l<risü ondergaan, 
en eP..n /Jlte:rnaCi,eJi 1-l.jkt voor hem niÎ.et te 
~eacun. 0 

HE.EFT DE KIE,ZER AL.TIJD GELIJK 
bei, geme~!)teraa.<i<sv:e,i,k'Ö:,e'zingen. wan o:ktobe.r 
'82 'bied,èn -missc'hic-1 w,.:f ae megqlij1oheid 
01ri e;i.,n(le'llii.j,k eens• we,:;~ l:e maRen van de zo 
veel b,espq)ken l.ünksë ·~nhei~l. Wie zal he t 
,:,cegg1'-n i H<i:er,na vol.gen ài vast cte reaktie's 
v:an de )1,,g11ote partijen en 4 kleine.l"e, T,,1ee 
tot vie,; weken na d~ verkiezingen p<•.ilarm 
we hen over hun houdang tegenover de n i.t> 
s}ag~n, en <ie invload h_:i,ervan op. hun voor 
bereidselen .op oktobe11 '82. Het 'Was niet 
te beli.tten d-u: öepaaj,-ae r!lakties beceke- 
11,isvo.ller b Leken dan artd'ere. Bepaa Lda par 
tij-en konden enkei t:elefoh:i;sèh ller.eid ge 
vonden wovd•en, Het Dijl.-paard slikt voor 
.l.op.Lg zijn bédenkingen in, maar daarom hoe.fc 
il (Leze'r en/of miiitamJdat niet te doen . 
Aanvu1li~gen, bedenkingen en suggesties van 
~elke, aard' ook kan u aan ons kwijt . .Publi 
ka't:Le velizekerd ! 

De vier grote p_artij'en 
speculaties zijn leuker dan formules 

Wh. De Reyc_k_e (C:~) 

•Voor d.e C\IF zi'Ji,n deze 'V,è10kîez.ingen· een he- 
le ontnuchteril)g gewordcên. Zo'n ka~astrofe 
had Dien vol-g'ens sehepen De 'Reycke nie·t voor 
zien. De Reyeke,wijt dit ·vooral aan ,het mo,ei1.. 
liJÏke progJ:amma-, ,het .ilet-plan. :lTe 1i10e•t de 
tekst van het -p,Î!o , amma 3 of 4 · r l,e,zen 
vó6r Je het be 'omda,tt men- 
aen belangrijk n~.en !n Vla,;tm- 
se handen' spr · e p4oble- 
ma6.ek. van de .à,:t ,ioh- 
geren van de ©\111 R-eyc~e 
verk[aar't zich o n bew,a- 
pening1 'lJlaa,r ,he;· J~ebeul.'eil, 
De hedendaa~s_e j,e qoriog meege~ 
maa~E. 
Sche;pen pe Reyc~e g.eioo,Ji-1\ n;i:et dat de achter 
uittgang ·~ich zal herha1en bjj de &!ll1leentte 
tli'aadsve11kiez11rigen, Pl,aa•tseli,j;k s-temmen dç lllen 
sèn meer v,oar pa~iri~eke)1s die ze kennen. óe 
,11,ed'erlaig v,an d'e CVP - is ge·en i:eden om haar 
1:leH1iclc te. wij,zigen, zij bHjJt haai; sociaal: 
be,leÎld doO'Ji'.zettèn, Eén van de lessen ui,t de 
verkiezingen zou moeten zijn dát het AGW meer 
invla~d k,ijgtt in de CVP. Voor dit punt staat 
dé schepan ai jarl!n op de lnres, maar zelfs 
met 7000 stemmen achter ha~r naam kreeg zij 
Vli'Oeger nauwelijks een plaats. 

a 

Dr. A-n.ciaus: (PV~) 

l'le :/?VJ/ en d'li • il-nciaux, Zl.J,n uitetlla'J!tl •zee1, 
V•~:heugd over het ,re-sU:ltnal!. Anciaux- zl,et 
ziJ,n voqpkeurs temm._a,i kHml'nen yan .SOO(i tolt 
~:}~ ~=~e~<IOO~, zonder al te ~~el publiciteit. 

, ' 1; 118 volg<ms hem Z'l.J n beste re- 
,lt,linmc ,ge½fees,t • Op <le oor~ali,en van het su~ 
i,es •'l!an, de PVV wenst hiJ' "'·et d . . ....: var er l..n te 
.~a::n,! er. jls t;eeds genoeg over ges-chreven. Om 

1 e "11n Zl. n ~aktermèn uit te drukken : "Helt 
1ee,tt geen z~n om met • 
bHjven snijden". Het ~~:t mes in de wonde te 
in etkaar te slna . erop aan de handen 

•wijcen te mn•· ~• indplnats_van elkaar ver- ~en. nnnr e vortning 
kenkabinet zoals dat door de PSC van een za- 
gen worden vind• A · . zou opgedron- • " ncinux zeer ond mokt . h Konklusies naar de e at1sc, 
toe en naar de u gemeentera~dsverkiezingen 
barig, Plaataelijkv~~en koalities zijn voor 
dichter bij elkaar ~ggen de prog,li'amma's veel 
uiteenliggen, des ~e ~!c~erder.ze nationaal 
plaatselijk vlak b'' ter liggen ze op 
In elk geval ziet ~f!8:; aldus dr. Anciaux., 
gemeenteverkiezin enJ O ~e'.1 ~t de PVV da 
en vreest zek g ptllniatisc1l tegemoet 
do CVP. er geen,afatraffing zoals bij' 
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gaeenteverkiezingen, Dat kolllt 
on■ tot hiertoe weinig toeleg 
ant~politiek, Gemeentelijke 
r,lclooaheid, enz. ziin stuk voor 
waaraan plaatselijk moet ge- 

maar de financiering van de 
n nationaal probleem. llet zijn 
de nationale pot 'afromen, wat 
heeft op de gameenten (eb. De 
e ónlanga niet werdtm uitgeR:ee.rd)'/ 

Oe ~er linkae partijen (SP, RAL, PVDÀ en 
•lCP) ai,jn alle weinig of va.el achteruit 8~l!aan, 
!!)eie atemmenverschuivl:ng, heeft in hef veoi- 
d..aèl gespeeld van AgaLev, dat ,grotendé,e~s ~r~ 
&llemmen heeft aanget:rokken, en im het naj,e.,~l 
van ·Ria., P\IDI\ en ia> ten, voor.deil!e S.O:an e.,en nuu 
t~ge stem aan de S~. Be d•rie ;J.ttein-limkse, 
partijen Eijn vooral achte'J)uit 'gebç,l'd door 
'hun inte'rne v11rdeeldheid en onde11linge twis 
ten. Ari:ond,_iÎ.ssementeel ging de RA'L nög he:t 
l!U.nS,t achte-cuit (2:owat 5%~, ,en de •KP hee 
111eest (30%). PVDA verloor,€ën op tien van 
baar kie2:ers. 
"In het arrondissement Leuven heeft de Ral, 
evenals. Amada trouwens, geen stevà:ge syn~ 
dikale inplanting, dit i.t.t. <&rotere ~te~ 
den als Antwerpen, •Bl'US$el en Luick. De ;,,an 
hang hier besteat dus vooral uit links~ iit 
telléktuelen, niet partijgebonden. 'Het is nu 
vooral dit kiezers'korps, dat in gzoce ge:ta'l.e 
2:ij,n stem gaf aan• de SP. Het Tobback- of Door- 
1,r~akeffek, dus. Vandaar ook dat het ve~lies 
~ic}! vooza I koncerrt r eer r in de stad en het 
~anto1,1. Daarbuiten - en dat kom"jjenseert dat 
gek~ncentreeTde verlies - sp~eé:kt de RM. 
ëerder vakbon'C!•lnni}:i,tan,ten .èn d'e'legees a<!,ll 
tij'.def!.11 sociale konf,Hkli'en ah Sylv~nia~Tie 
,Jle.n e~ Phil:ips . 
'10e aanpak bij de vo~gende .v,er.kie'Z,Lngen ·vaJ: 
in-.de 14jn !liggen van de v.oorb'<ije aanp;ik. 
Op basis van een p1atfoi,m za.a. .d e RAL een 
e·eriheidsvoo·rs t;e!l doen,, dat nie,t is ingege 
ven door ele:ktoraie winstmotieven, maar wil 
aan.sluiten op de evoluties die we vaststrel 
le.n in de standpunten over nationalè poli 
tieke en soci!ale kwesties, ook b i.j and,:,re 
l'.artijen. De gem~entepolitiek plaatsen wij 
in de kontekst van de nationale politiek: 
we stellen vooral de vraag vanwaar het geld 
""90!;" de beg.ocingen moet gehaald word.en. 
Met dit plat.fo:x;m trekken we op de eerste 
plaats naal:: PVDA, zonder KP, Agalev en an 
élere groepen uit te sluiten. Tijdens de 
v.oorbije ve1:kiezingen moest PVDA de een- 

dracht bew~ren en kon het zich niet veroor 
loven op ons eenheidsvootseel in te saan. 
Toch ,waren er binnen PVDA ook ànd!lt:e stem 
~en te beluisteren. !k geef het eenheids 
voorstel voor de gemeenteverkie2:ingen al 
lea2:ine meer kana, omdat de betwistre te 
lNl1S van federalisme en een arbeidetsre 
gerins, die het voorbije voorstel blok 
keerden, op gemeentelijk vlak niet zo 
een belangrijke trol spelen." 

M. Aelvoct (Agalev) 
"Wij zijn niet verwondet'd over- de politie 
ke varscllu,hri.ngen, we\, ove11 d1e omvang. er 
van, Uit de resulcnten 1:ilijt<.t duid'elijker 
da11 voorhe,e11 dat de V:laamse bevol'Ri1'&: kla~ 
re. opties wenst. l)'e N.U heeft geP.1:ofi,t·eel.'d• 

wvan d·e )!nita,ha p11.Qdti11'a,td,e, tiew,i,jl ctè 
'1/VM punte11 he,e . .ft .g,cs.eç,orcl ten r~·êh Man 
de centrum-pa,11>t,ij,en,, d-ie hun l.i;.nker- en 
r.ee~ter:v,leugel i.n evenwicht moet:cen '11.otnlen, 
Last b:ut no't leas h he.e.ft ,\:gal.ev een ruii.mere• 
irte1:1n gekregen dan ve~acht. Van de rooms 
'blau'l'e koali.cie di.e hoogst waarschi,i.nlij k 

·'Uit de bus komt, ver.wacfü,en wij een anti 
infla_tiebeleid, dat ten koste zal ga~n.van 
de tewet:kstelling, en een verhogin~ van de 
indirellte belastingen, ten ''lms·te v_a.n d'è 
l!:leioe man, Hiertegen zal de politieke op 
positie niet alleen kunnen oproeien. De -col 
van de syndikaten zal heel belangtijk zijn. 
Wij hopen dat deze niet zullen bLîjven ~èe 
ken in kortzicht~ge revendikaties, maar 
ook op een IIJLea.ü.eve manier zullen epkomen 
voo~ betere levensvoorwaarden (eerïijk ver 
deelde materiële goederen, maar ook eerlijk 
ver.d•eeld'll kanaen om te genieten 1,1an. ns.cuur , 
kunst, vorming, ena ,.; en sociaat-ve1raot- 
1>10orde hechni sche l<;euzê'n). 
In oktober '!!2 komt Aga1ev in ell, g.e;val op, 
maa,r het is nog niet cfuidoµ.iJ!< hoe . Dat ,;ij n 
w,e, 1W intlillln ann 't bes ~wle11eni, en ro'l.d 
eind januad. houden: ,we d,iu.rovo.r b~ .k@D!j!iilS. 
De VU zoch r. reeds kont akt; ,net on; , ,;., :1cl:,[,pn 
hen klaar gesteld dat w< g,;..r1 t.aal:i..de~ me.t 
partijen zullen aungann d ie ie.en dnidel:t;k 
1>rog,resisief pro Li e I hebben ~)i:: .s een 
restriktie die na c Ionaa l gel<!•·. i'iel \ouai.:l.t 
dat de socialisten met ons zocln:an, è:011 nog 
n~et plaatsvinden. Persoonlijk vind ik het 
beiangrijk dar Agalev zijn eigenheitl behoudt. 
Een prosressief alternatief acht ik mogelijk, 
maar dan bij voorkeur samen met niec.-parti} 
gebonden groepen zoals de opbouwwerken, El 
cker+Lk , liet Oijlepaard, .. (ev. onder een 
andere naam), veeleer d:m met marginale, .il 
dan niet overtrokken ideolo~:ische partijen," 

Blanco 
p Thiere 1 "De vrijdagnamiddag voordat da 
11jacen moeacen ingediend worden kwam•n Wé 
op het idee met een lijst Blanco op te ko 
men. Het was begonnen als een grap, maar met 
toch een ernstige achte-cgrond. Het opkomen 
met een lijst die blanco noe111t en dus met 
niets opkomt, tenzij met de bedoali•g de 
stemplicht (of kiesdwang) af te.ac~affen, 
ia toch een subversieve, anarch1.st1scha 
d11od I Op l!.lin avond ti:id n10esten we 200 pe 
ters ronseten. Teeelijkertijd w&s het opzet 
lucted , voor velen die vonden dat ze toch 
11een :-,invol1e keuze konden doen, (!i:e vinden 
d11t stenu11en toch niets wezenlicÎk.s vei:andet:t 
aan de pol itieka mll'lais·e, boden W'e eert op 
los'8in~. i\ls 1/4-de van d'e bl,ánco,- 811 onge1- 
di1ge sttentmën 0)1 onze Hjst zeu !!<temmen, h11Q 
den \"G een parlemontszetei 1 (mei. een haas t; 
nUi:il:i,s,tiNoh pro~ramma l). We ·hebben een 
'kioskrul1pa5ne v1,t1 Hl.O0O f.r., gevoeJ:tl l.n ~wea 
a.rrondi11ijement!)n. Hot resultaat was matJ.K., 
(0,1,% in llrussel en 0,6::t in Le.uven). We <h.1- 
cen ,,dat o.m. aan de BRT, die OJlS g:eeo zend 
tijd gaf. llije de vol,gende parlementsverkie 
zingen overwegen we opnieuw op te komen, ma.ar 
dan nationaal zodat we zendtijd zullen krij 
gen. Dan zullen de grote partijen &idderen 
en beven ! " 0 

liet ha.X't voor onzs il-treek ,m Zuid--Af Pikb. 
•ia 8 11ovmn/.ml' 1:mr.1 -·deit dop-? 

MENS~, HOU.MAA'J IN HET VERKEER ' • 
D,e llJ.~ae:wei:,K4ä!lt$ v.àm Là1:tf 
Le4sVen zijn zellier geè:, 
(D"m 9 UU,!: za'berèagmorge 
ihadden ze eem studievc ~ 
.gi?qmmeerd ove'l:' het ver 
de Leuvense bitmenstad . . 
uit. een vorig Oijlepaa,rd wenici;i,~ 
weet , zijn E!r daaromtrent tw.ee a-J. 
ternatieven bekena. Het zogenaamde 
lu~~ensysteem van ae stad en het cyif 
fuus model van de werkgroep . 
Nu moet je dit niet zien 
lijnreGht tegenover e1kaar 
oplossingen, maar eerder 
voorl.opige pogingen om het . el 
te be~eiken nl. "verkeer op .men~el'I 
maat" • Al.thans in di'e richting gin 
gen de verkl.aringen, die over en 
weer afgelegd werden ep de studieda~. 

Fase,ring contra prikkelprojekt\en 
H'et infoirinatie!i g_edeeillt'e w:as fl:i,nk' 
gestof'feerd en W'erq t::oegelich:i:: met 
verscheidel'le d•ia-reekien . Wa :piiik~en 
er éJl'I belang,i:-ijk a~sent uit, i.le 
rest lees je maar in de proohure 
zelf (te veli'kl:ijgen Diestsestraat. 
303 , Leuven) • De Werk!!}):"o-ep uit·t:e 
inderdaad nogal wat kritiek op de 
fasering van het verkeersplan. In 
het voorstel van de stad is sprake 
van drie stappen, waarbij de eerste 
stap voor de hele binnenstad een 
aantal. eenvoudige ingrepen voorziet, 
zoal.s de invoering van éénrichtings 
straten, Naast de manifeste vGor 
è:'ieltm (goedkoop en vlug) zijn er be 
~ngt;ijke nadelen. Die eenvoudige 

,~si~irepen van fase 1 staan niet op 
- krijgen pas hun zin in 

~t ·van het eind.do.ei . zo -wor 
lchtingsstraten geai:gumen- 

tee:li':d met he11t f e;i.t <!lá;t daáïr,;l;,til0,r f'!ieer 
:11 l.limte vr ,i Jjko.JI& :v:o:iiir VGfètgaiJ.gJ!rS '.en 
fiets0ers , voor grof;àn ir:i 't}e s_i;,raaat ,: 
ko,rtom voor een meer .aa,hg:ename- w00r:i- 
0mgeving . H'èt is echteli' eviàent 
dat invoering ervan .zonder cle .yioo"èl,za 

•kelijke he.dmriehting :van .~es~._r,aat, 
juist tot het tegendeel ~eidt ~oor 
ongewenste neveneffèkten (hogei'~ 
snel,,hede,o, vrije ruimte clie ç,nmid 
del.ijk dOGl." geparkeerde waglèns inge~ 
pal.ma wordt) . 
De Werkgroep stelt äaarom een wnts~ 
gewij~e aanpak voor. Op een öepe:iik.t 
aantal plaatsen worclt een vol:J:edige 
herinrichting gerealiseerà met aJ.le 
nodige bege1eidende maatrege'li,en . 
De ke~ze van de projekten hangt af 
v-,m de ge!ege'nheic;l, enerzijds (:d:ol!e 
rings- o1i herbest.r.a,tii:igswerk'èll) en 
-van de stra,teÇf:Lsche a.igg:hng a'ncz'ler 
z:itjd1;1 ( scnooil.omg:ev,J,Bg,~~r~isptl,ji 'fel'I). 

•(:l,p deze ,wijze :word\!: mErt:è'.en êerl' kon 
k1ree:t ( voor )ililae!lfd gekl'e·ëeir,<;l ~'l'l: het 
ed.nijdCi.lel (il;,ut ,men Voor Ci.lg'"e•n b.eëft , 
,$t de partd.ci,pa tie :l!lev©rder.t . Bo 
Vel'ldien kan me,n beter onvoorziene 
reakties of moe:iil.ijkheqen bes1mderen 
om daa•l'mee rekenrl.r:1g te hot1den in het 
volgende ,projekt . 

Gemengd : gezellig ook v,eil.îg ? 
Over naar de paneeldiskussie nu. 
Pierco, die sprak namens het Sohe 
penkol~ege, verontschul.digde zich 
voor zijn laattijdigheid (wegens een 
begrafenis) en deed meteen een onster 
fe~ijke uitspraak. Uit het diffuus 
model beglieep hij dat men een menge 
ling van verkeerssoorten nastreeft. 
en stelde daQ•rna de vraag, "höe 'houden 
we dit uit elkaar?••??? 

8 

!; , ,Bue:lll'.•1:1r-1s , v.e'lr~eers¼o:ms:l!l:LE;q.1it:: v-c1cn 
de stad , bracl\t een a.anb.al fundamem 
teile bedenkingen naarv:fJlo.F. l'toewel 
de ebje'k!Heve veiligheid ,(aantal on 
gevallen) in een diffuus s~steem or:i 
getwijfeld zal verbeteren , vcormt d.e 
subjektieve onveiligheid (ae bijna 
ongeluk-situatie) wellicht een pro 
bleem . Ook bestaat !\.et g.evaar dat 
de gedwongen aanpassing van de auto 
mobilist aan voetgangers en fietsers 
op de ~uur ~~n leiden t.ot: verhoogd 
agress~ef riJgedrag. De menging van 
verkeerssoorten leidt ook tot een 
probl~em van varmgeving. Hoe garan 
deer Je een bus vlotte doorgang in 
een straat die erop ge~icht is de 
auto af te remme:n. 
Ook.de bedenkingen van p©1itiekommis 
saris Gee~s en middenstandsvertegen 
woor~•ige~ E. Fexfer gingen .in dezeJ.f 
d~ ):'lcit:1t1.ng . Laats•genoemde 1'\echttz:l!l 
nat\11~,rJ;li.jK lle.ell. bel.ai:l!;J ajlr:i dé vi0tte 
toeg~nk0lllJkh.e.L, van. dl:! wiinltei.zone. 
.vanuit het publieK viei uite-ra·a,ra ccle 
tuss~nl<.omst van de lbi!lrgemeeste:t 0 di.e de aandacht t.t'Gk op het probl_~em 
va~ re91e1~enteriBg en verant.woorde 
lij~held en -ons h1ziens een iets : 
demagogisçh- de mecbanische midd ie 
(drempols en Knikken) tgo d een 
l. ·,, i e mense- 
J. J ~e m ddelen {vermen · 

keer~deelnemers) ste1a;~g van de ver- 
De voormiddag werd afgerond met 
bezoekje aan de tentoonstellin :en 
de Werkgroep Overspanning die ä anb 
klemming wil u.itdrUkken e e 
ke verkeersdeelnemer en van de ~k7 
houdt voor de stad als v:~~/'~eidooi 
ruimte. En ja~el d' J.Jîa- 
den troffen wellicht ie enkele beel 
gaahde woordenvlo d meer dan de vooral 

e . 0 
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vanuit SP-hoek 
elleerd. De kri- 

rt betrof vooral vol- 
. n Vl!~je Eo,:muleri,ng) : 

~ t,,'dabestuur gaat zijn boekje te 
• · Ha,t heeft 1$,r\ter:ta em te. oo'ndelen 

al dan niet aan hulpverlening 
~ op b•ais daarvan worden de toela- 

. eeld. Het beeft echter geen kri 
.~• Oll' ~e beoorde!en of be~eleiding van 
~ d1.e de,n1<$ äan zwanger-Scha,p~onder 
~-i.11$ of zulk ee~ ,i;ngtse,ep n~,h,tlFJ:, \l,è rvg, 

hebben, al dan riet ~tratbanr is. Daarvobr 
•iJn er rechtbanken, ~aar ook een verde 
,digil\'8 kan insetoepen worden door de be 
ltl1uigd,a, Ge'woon 611 ge1d'kraan d'icl\tdranion 
lijkt me_er op chnnt agë , öp de •'Wet van de 
aterkate; 
2, Ret JA,C krijge nu o~eens geen geld moor 
voor de ganse wcrlüng. Oo•k dil ande re ,vor- 
111en van IIUclpver·lcming ,(al,kohol. o1tr, dr,ug~, 
konfli!kten ~us1«in t>uJinrp Ol1 J,pt1~0t'en, r;e 
lntio11e1e molliliJkh11den~ komen duurdocr 
01' de he Uing. 
Uiteindelijk werd, na ee~ lang debat en 
een kor ae, schcr s ing , cle betocl;ig1ng ge 
s e.emd. Zf! a ttemmo,n ,(CVP, PVV' or non ê en 
t."'o,n ·V,U-s,t;emmen) oordcee•Ld:en dar het J>Af. 

' 

geen •u ie• 1111ent ~tj~ •-M!f.1 .~ 
vonden van -wl (SP en de W'e'n Viili':;i,~ 
beek op Lalllbr.echta), 
Het .fAO is dus djn s11bsid;ie kwijt. Hoe 
wel die 10,-000 fr. niet leven1noodza~lijk 
zijn voor het centrum - men krijgt i.mmera 
nog subsidies van de nationale overheid - 
Ls het acch we'1 een s troep door de reke 
ning .. Het .J.l:(;"'team 1)11j,lrt voorlopig ecb 
tár, niet bij de pakken dtten : l~tt\UP,lm 
en tijdnch.riltan W(JTcl,en van bat relaas 
op de hoogte gebracht, en ook bel jeugd 
parlement verklaarde zich reeds 501 idoir 
met het JAC en veroordeelde de houding 
van het ko lle&a. !it11mlpuntcn vnn Andere 
o'rg1m•~i;1ältl~ll Wot'den 0011 1t;~1iwar.ht. [] 

Ons wederwoord ... getekend : ,\galev·lLeuven 

N!lrut aàu,leiding van het ar,ti,1,e.l ovet Aga 
lev in Het Dij lepaarci van novembe,c '8 1 , 
vonden ~-e het nodig om een aantal dingen 
recht te zetten, die ohlel verkeerd zijn 
voorges~eld of"'1el ver,keeYd kunnen begrepen 
wordè'n. 
'jlen e.êa;.ste is llè't ohj>uiS<t c:e be\'!~ritl). 'dat 
het ki;ez'erspu•hHek v~n Aga,lev zou bestaan 
uit .µ.Teen maar pó.lhiek malcontenten. Stem 
men vot>Y Agalev was- voor velen meer dan 
een uitfog van onteVc1:;edenheid. Oî).s inziens 
zie je daarbij twee .f::eic:elij1ke kie«~rsgcc,oe 
pen ov.,e,; het hoofd ,: l . de beede eeo'log~; 
sç,he sit.i.aming die .,,,e -ook :im andea:e \o/e's t 
europese Landen terugvinden ; .2. d,ië gnoep 
van mensen die 1'und_am_entele vragen strelt 
i.v.m. bepaalde maatschappelijke o'h~ikkelin 
gen die· door alle traditi:onete p·artijen. 
als he.il-ige koe,î,en wor,den beschouwd, of 
VJ:ág'e_n i ..v.m. de gi:;ae,imn•atschap,p~j~ de ex 
por cd'b'sê!>'s.ie, de uii: tp.u;ttii:ng van gil;bnèlis to 'J: 
fen en ene1:g~e, de ;,::9oo'ti.'ser:ing ~,w de sa- 
me.nlev-ing. • • . 
Wij beschikken niet over scudi~b•rr.eaus zo 
als andere p~rciJjen .~ uit te k;tr°enen hoe 
groot be•t aandee L v:,an d'eze i,,er scnî.J: lend'~, 
gJ:Ooepen is in hets ,,kiê,,:ensp.ubl!Ï!e'k., 1l\il~ he c 
is een fei·t dat hete .;,.'ä.nli'al lllan•ëo~~-~emmer! 
nauwelijks gedaald i.s•, wat dus uw 'bemerld.n~ 
dat de aiensen veelee"C uit afkeer v0011 de. 
politiek op Agalev stellllllen, gedeeltelijk 
on tkr?,Çh t. _ 
~en t:we,edl?. wat de ,vedagi,ng van de lemtns 
sl!andaafll bet11eft. Ni.,emand !Gaq 0nt,k1!,nneil 
dat het Westen teert op de armoede van de 
dei;de we:thld. Willen we een reclttvaa,rd.l,ge 
internationale econosri.sche orde ui1:bouwen 
en een l>illijk.e prijs betalen voor de gi;ond 
scoffen uü de onrokkeling&lani,!~11•, dan 
zullen w#,j pnze levms~candaa11d mpe~en 
te11ugsch,oeven. Het is gewoon eco lcrl,:'i se h 
onmogei·~jk <lat i.ede't'een op de weteld leeft 
zoals wij Westerlingen leven. Een ande ne 
vraag :i;s natuurlijk wie zijn levensscll!l 
daard zal moeten cenigschrocven. ~ij op- 
11eren voor een herveudeling van inl<amen 
'l!n v.e=-&en, Tennl.:,tj;~ be.~c)wkken in Bel 
gië nog j:i;eeds ~% ván~de inkomenstrekkets 
en 1.% v~ de vermogensn-,;rekkeu over 25J 
van het totale inkomen resp. vermogen. Her 
verdeling betekent dus optrekken van de 
laagste inkomenscategorieën en inleveren 
voor: d'e -rijksten in fugktie van lllAA-t.schap 
palijke aptiei, ~zoa1i, zinvol1e wei:,k,geloièn~ 
heid)· èp · solidariteit ~t de derde .wereld. 
{Dus ni~t in14veren om vool' het even wat tu 
doan 1) 
Wij willen eveneens e~ nieuve vuie ont 
wiklceleu. op rijkdom. Afstand doen van onze 
elekui,scbe- de11ko~r en andere $éso,fisti 
lceerde BllUfJes is vo.or ons niot el!!rt vel'la 
sin& vau de levensstandaard. Wij willen bo 
te:re levènsvooi,,aarden 111et dezelfde of an 
dere hul_padddelen (bijv. alternatieve ener- 
siêl• , - 1 d ~r'de •t oM& zcrtenalllllde geuo eer e 
aî,'liie· ·t.,a·,v. de ál!bdd(!li"SbeWègini' b.e i vm uieu in herlialing te vervallen 

zouden wij willen verw,ij zen nnnr he cgeen 
dnnrovcr in het interview werd gezegd. Dat 
het ACV zich .kqsc wnt kost wU n1tnslui;ten 

nir-ii';;;::--1 bij ae 0VP 'i;s n.i:.ec onze ~eu-ze, maa,r ,d,e 'hu11- 
ne, i\gt1•lev sia!l vooral cf'ó,ó;i; fidctèn iln l~.Çln'ij'rik 
ten niet ba,s¼snûl,itanten •IIlOaten wnar qJ!ik~n dn t 
ze open staat voor arbei..de,rsproblemen•. 
Hoeft he.c censlocte nog gezegd dat 'de derde 
weg, de weg vàh het fascisme' put'e demago 
•gie is. ,(Ci,t-aac uit het 9ijlepaard : ''©ok 
l:ie t zich af·ze~ten :Van Ag.alev tésen z0,we1l 
het! k'a.pif<!lfasdstlie aïs' ~éB soëia,l~s'tî,s'è'he 
model d'oe t :Ons denken äa!l dé del'd.e weg, de 
weg van hep fascisme"). l{aarom mo@t een 
kritische ~öuding t.a.v. de gevestigde 
systemen 'f-ascis tisch gano.emd worden ? Alsof 
er geen ,an,d~re (derde) samenlavingsvot'lll 
moge!lij•k is. :naase de ltàpüalis1t-iscne "''lge- 

, naamde '\7rije·. we11e'ld en het reëel bes·taand 
äutoritai.re soeia1.Î,sme,. 
Wij ho11en dac: ... e in de toekoms~ verdet de 
Kans zullen·krijgen om ook via Hee Dijl~ 
,11aa,rd onze alternatieven duidelijk te màken. 

lia.6-Ü mec.lurnu. me11 van o 116 6ame.nle.v.l~6mod êt: 
op e.e.11 jui.J.;t;e. tu.i.jze .te. .i11:tP1tpi.&M.e.11, en 
,ia.;t e,,, gee.n dellile ,ue.g .l6 t~,6e.n he.t de.men 
1;1.M1 MMX en da;t van de ,U;/;le.1/';a;le. ekonome.n. 
Wa.t è/1. Ü,lit,ei.ifde&jk vam de ~Qt~~.lng vttil 
/ie:t M<iM-U,tu,eh -lif'e..e~ngoed ,t~eeli.t gékome.n 
.U, .U een ga.►16 airle11. ptr.oble.em da.t ii..U.u 
u.116 ge.e.11 Il.eden /urn u.f 11 om liet h.lrd milt 
he.t óadtlla.teJt. ttreg te. goo-l.en. 
4. Onze 6.:t,;il&ell1!. 6~ ahti.jd opell. Zo lvûjge.n 
d.e ,,e.ez. ~ ee.l:16 mt cu-xt:w· o rt/l.e/1. ,o g,em; eh k:.un 
nem ,,u.lj hen (lw:!' we.zenUjkeM tW.nb.ideft èia:ri 
e.e,11 ;.el.ek..ti.e. U:U. de· ~U/1.lementa,i:Ji.e v11.age.n en 
a.ntt<100Ji.d e.n van 1/JU.f.y Ku.ypu..6. 

Mijn.~ Dames en :Heren vnn het l)ijlepaard, 

O!t çnd-lotit hn'd ik ""l ~•n• i;i<•ai; in ulh1 
o-t .1nde1· nu1w,c.r \.•a~ iul1ic lHud iezi.e.ri. Alt. 
da: niet k~n. ~An il· d4.t bt~: begrij~cn. Hrt 
i.s- !an~. omslachtig: en no~.,i o:,.:19-?e:i,.:te'...ijk. 
So~~nJien is heè vandaag Rtsch►e~en. ik hab 
er nog ~een s-t:êinr:je. .1f"Jt.1nd va.n Ya:..e.n tf' n,- 
rncn. Mis11clHcn i_s; he.t ucl aln-cht.. }~ûT r..i• 
schi én o·ol( tttu•t1(" i;k o uot; m,w~. w--ie ~cat, 

ATPCI ltell)thn.f'-t ••• 

- 

1. Wij wU;ltM ge.en. pol~n,i!~ aang,aa.n. O.VM. lie.:t 
lue,eJ!.§ kll~'i?6 11nn il-?.~~v -,t?,h he:.t lt~'!,~1! 
a.ande.el. va;~ ve,u,chlU.ênd'.e ~J:JLo,n.l)lgÏh. T;Ljd 
liir.e/1gt Jraad. , zegt het t~e.lû1100Jt.d, e:~ W,éj 
ujn be1ii:.e.r.µ<Xi 06 d.e. ekolo!)-Uten en n:eit.s,2.11 
met óundament:ele v1tage.n .,i.;ne,or.daa.d de i!a.a.d 
/J.i.j het: woo1td zuU.e.,n vo.egen e.11 zu.Ue.n ~·e. 
:tAe.d:e.11 tot; Agld.e1;1. 'fwee /,'~en. rro.ken ftet 
;(;oc:h mo~<jli aan!:(eem&Jfi tie. ,.\.te.Uren él-a;t de 
keu.ze VbOIL niral,(1.v een ),"Oti'.btkeve keu.ze. -i:6 
9et11e~t, en 1,le,t een k.eu.z,e b.i.j ge.bJi.ek aa.n 
ee11 aUeAi;.&Ue.6 : Agalev· heeó;(; .[n Lem,e.11 
mg nü,t vm op u.jn ak;t..i.e.6, en heJ: ptto- 
91ta.m1na. va)l Agalev .U .t.o:t. Fu.eJt:t'o e IL~% 
o,nbekend g~!ï,f.,e.veY\. /le:/i ap.n,tt(t. l/,ia:ne.o-;sft~n.e.11 
äo C&t Mi elt fl;j;~ veie.e ;/1,/!I{ • alt, li'len.. il j ft· 
..&tem ·ni.!/,t \J,0Ztolr.Ût wit. gaan - @f!J/U 
men k.lut doolt. 171{.dclel. va:n u-i..t.6i.ulti:i19 ·zo 1ne1t. 
te we.ten Wélah.voOJt men e.i.a011li ik ,4,temt. 'Bo 
vur:li.e.n vi.,ilen we de. ml6,t'ev1r.ede.nhud OVe/1. 
he.:t po.uûeil.e b~jó m.,~ zamelt. m:?.êll. ne 
ga,tl,e6 . H èi(; vtl'lr.mt een. eeM,,t~ -~lta.p ln ee.,n 
~Al,tl;.~ B~>tü;Jn. Ve, i1.1Ull:t:'g bUj'6ili: w.eik 
po.li.tlek di.V11~e.ó A:gal!e.o .te büil'en heeo::t, 
Z. We. .leza;i oveMl da:t Ja:n-me.t-de-pe.r: bo- 
ven u.jn t,.tru,d le.e.6t. : de. a.wto voo,.. éie dewt, 
de. .JiteJLeo-.i.;rth@Ua.ti.e tl ef.ek.:tlt.u.eh;e JUVi. 
hiikeJL. /(~,ifh 1h,~ t.:teÎ. · •e,Je be~ W 16~eed6 
'f.!ij!:l!lt:. ot;il!lli!R«:: Me.ri ,~oó •ri6' dei idi~ 
op de. nvt:ao 0tie.."6 pêtde.11. !\e:.t 6a.au.eit van 
een ek:o 110mû,clt 61J6'1re.e.m, da;(} wi.j ni.e:t g·ei.ultd 
liebbe.n. Het Wl!g6lepe.n va,n M.jkdo7'Jlle.n uil de. 
deltd.e. tuéAe&Uá,11:le.Jl,, d:e lto0'66ouw op de m.- 
4wlt. h.u ,9eb·w..t ctUerrr:.t.at nl.& o»dat·Jan 
me;t-~e-,ia ,zo 97taa9 een èilek/zoftl!lt ui,l., »µIV!. 
0/11 8e. w.éM~ 11an hei: •kq,~. 'V'e,w1teé.ttiifimg' 
e.n 'u.l:tb~rig• zi..jn rn.è-ti de. ge.volgè.!t Jan 
cte. hoge. WM van de. Mbei.dl!li.6Ól?toeg-i.ng, maM 
van e.e.n ekonomu.eh 4y6.te.e.m ge.blu.e<!ltd op 
ko1ih.1Wt.e.n.ti.e. em ,o.i,111,.tnruuma.lû,a.,ti.e.. Sp,teke.n 
oveA e.e.tt ~gJU1,e. .e.e,11e,w..6larfi:/atvtd, veMQb.elriel>\ 
.t~ev.M~tt;. ZiO)rdeJri te v.eJullijz.èn 'IWVL de tr:oi ' 
van h~ Rá.~, .l6 de. .fi:ta.t. van Oe. S.ta-n 
d.11.Md 6p,,"Leh.e.J¼ nruvi. nlet dle. van een ):11.0- 
911-uUe,.,e beue.glng. !Oe u.jn opti.ecli.t ve/theu.gd 
.te vM.~n da;t Agalev he:t ook zo ud. 
3 , Il ~..t e.ne z.i.r1ne.t Je ov eJt de. d e/Ld e. weg .&, 
MJ hc>.e.l wrot 1me.Yl6ei1i hn het \1(\/f/ke..wte. ke:e.l 
ga;t g·uc.ftc4î.'l. Oë óo~~ng h, .llkteMàad' 
nl.&i zo ge.ltdi.k.lg geltozen. Va.M.om 1,VLobM.e.n 
we. ~akt~ -te. omt,c/1/u.jve.n i<Xt-t we. be.doelen. 
1 nlle,11 men Ma1tx e.n Smi..t/1 a.ü (!}io110me.11 bi 
áe.zel6de. zak .6te.&e, da.n vhrde,n we da.t op 
zi:jn ml-nu e,e.n VÓll.m van o>!LlrdeUJlt de • .inèJI, 
1,1/ii.J de.rne,11 à:t de,. MaJtXl{,.6&ehe anà,ty6'e. WïJ 
a.U.l/d .tJJe.pa.u,eU.J/i en ~ibel. ,lt. o.m de. 

Il 
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'0ndel!' d'e 1.d.te1ï · alls .de vd j ve-r s van de Abclij van 't Pa nk 
èl-ii;e z!L,1,i,1 ,dll,ge-1 · :e, ee;h bruisende 'vitaliteit en een in- 
nel!'iJ..i.,jke 0i;,gan · 'krre t a r.i.s , d,e drukker, ko r t om de be- 
21.el•eoc- van Wli · gevleid in de zetel geven we het sa- 
krale sta,rtseh oa Ls. achteraf blijkt in de soep ge- 
draaid is. De sw~n Ab.t:6. 
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VP: W.i:nte1t.-Rock h, e.e.n 
óe.t.Uva.l. Op ~ome , 

- 
'l,.A.: J.k gä e.lke zond·agnamidd~g na= àe in 
stuif van de Zaal de.r !lillen. 'Een psi,ntje 
drinken, wat staan 1$.1etsen, nie.ts do~n. Ik 
vond da,t e,r d-c.i.ngend ie.es inoesr. gebefu~en 
en b:leek nier de enige te zi.jn die dat vond . 
0e mensen van. de discobars Bachus en. Pro 
visoil" waren onmiddellijk ber,eîo tnee, te -wer 
ken. Andel"e instuivers. o.a. van ~e veet 
balploeg, sprongen, mee in de booj; om. net 
praktische werK tê verzorgen. Gr-atis drin 
ken, g.i;atis inkam, en iedereen <loat mee. 

11'P: J • • · • ·.e;t v,a@i,t een ~e.k 
op de. 

L.A.: ijk~aor 
Vlaains èen 
region n~ 
gè-o p·l') s 
builtén if , r 
een mar~ e 
grcepen g" o- 
p.en. 

. - 

Ve.nk je. oi, 16 ja.nu.Mi, tl.lt <l'.!. tw,1, trii .tv. tia. 
ke.n 1 
L.A.: We zullen he~l bljj zi in nl~ wa r('f'À 
komen. We hebben teti,cn do 200.ûOO fr on 
kosten gehad. Vooral de za::l SLel.1..1 was 
duur. Dit wordt echter gekompenseerd dooY 
een grotere drankopbrengst. 'tja, affiches, 
kaaTten, publiciteit, .. :dac loopt allemaal 
op. We dachten eerst de finale in tle Zaal 
der Hallen te doen, maar wegens het groeien 
de sukses is die te klein. Hor,e1ijk we>rdt 
later ze Lf s de Stell azaa.l ca klein, ze.dat 
·•e naar de CD I moet"n, de ;:aa! • aa- .Ie R.1.'l 
delsbeu.s dco rgaa t . Zo krijgen ·e groepen 
die de finale pereikt hebben een heel ruim 
publiek. 

VP : Ju..U.le. pko_g,'ta.lm1ee.ir.den The. Boxc41t.1, Tlre: 
MacM-nU, en R.i.ght /,letl.6Me. Il/Il.Mom ? 

L,,\.: \Iele groé'pen bouwen in januari: een 
rustperi.ode i,n. Veel keuee was er dus. niet. 
·1<he Hachfunes wai:,en ITd.j . ! . p. v. Ge-r;i;y and 
the Hattt11ic~ közen w.e 'llhe Boxcai;s, omd~t 
die ,v.0011 een g"oeçl pr.ij sj# w,ildem spelen,, 
1'nde,re gekontal<i~eerde gnoepen aoa.l s 'rhe !let 
inoclU,in nd.e t van hun piliaitenii i,rma,. Va\li,gensl! 
jaar w•ihigen we de da tum zodat !ie o'ok bu,i 
~e,nta.nd•se gi,oel),en kunnen aantreRken. 

L s~ij 
m we neel 
V· , -i,ne-~e 
leîig 

L ,-A . :- Iem ~tl, ,B.eek 
& G-a11 (b vd':soîr, 
DB achus •tenwinkel-s. 

VP: nne.nde. g1tioc.- 
pe.n ,een _e, . 

l..A.: D:Lt j aar gaat VRl. waarschijnlijk 
cassettes maken· en ve,:spi,eiden. lfe denlcen 
er ~el aan velgend jaar een ~puit te bren• 
.ien. Misschien i.s.m. Lea Caerts van Stu 
dios~an. We zullen wel zien ... 

VP: /Jog a.11.:leJ".e. pl,:t1111eli ? 

L.A.: ~e werken ve~der o~ de kleine groepjes 
die nu in de schaduw van de big bands moeten 
wérken een ~ans te gev.en. De rock-wedstrijd 
blijft hei; belangrijkste. 

'VP: Mogen we. nu. WAi 2.ee6dJw.k:;i,n(,ta..Ua,;ti.e, U:.e.n? 

L.A.: Volg maar ... 

Onze vi,ienden van de uitstekende Leuvense 
jon_ge,renkrant Ui..tómi.j.t~ interviewden de 
Sneakers, één van de finalisten. In dat in 
terview wordt beweerd dat nu reeds de win- 

, de rally bekend zijn. Be Swingern 
a'kt OP me~ één van, hen, en wat 
e Snea\cers beweren incler,daa'1 de..t 

,'g Via,stligt : 
eina_al) 
, ~l,etl) 

•eu'Ven) 

VP: Hue p:e,t? 

L,A.: Oi _e Z.î!al 
der Hal,l fe groepen 
gekozen. e n e 1jVende groepen 
gaan naar de f.imale van J6 januari. We 
kregen de zaal gratis. De jury ,bestond uit 
leden van de o,rganiserende groep - o.a. 
van de discobars - aangevuld met bekwame 
mensen van ae vrije radio's (SCOIC'J>ÎO en 
), de pers (&azet Van Antwerpen) en een 
ûfinna. (EMIJ • Er -,,,erd nkening gehou- 
. f de l!IQZikal.e en de podiumkwaliteiten 
roe en. 

en de.ei; die. .le:tó nlWW6 
W\&e. de jt.UUJ da.alt.op ? 

pen speelden nog de 
•• Een dTietal spirongen 
• Eên e11Van, is tot in d'e 
gen. 

~e.n cfu.6 e.e.n ,1,uk.6·U, 
j3'ki,~,t ah. 6lm.ruue.e.l. 

' 

I( • 

'L ,A.: da, dat zijn w,ij, ik bedoel de ex-ma~ 
~!Ï. 's.~ itedl>'11een "Ln Leuv:en ke,nt ons , en Win 
ter-Rock is een goeie gelegenheid -om een 
beetje pevs te maken. Een ,premi,:è.-ice als het 
ware. 

VP: En. a:ló eelt gMe.p ,u.U de! li,i.l'lllie. bete.tL 
,i,6 dan j uiJUe. g1toe.p r 
L,A.: ?óa (lacht~ 

VP: //et ,1,,t/ulm<'.e.n va.n (~n.tVl.~Roek Ujtu goed 
op dat van /tet /,lei.-6è.6.tlva1.. ifoe.va.f. ? 

L.A.: Eerst. dachten we alles 's avonds ttê 
doen, maar dan zou het veel te laa.t worden. 
We kozen dus gewaon de betere o~1ossing. 
's namidd·ags finale en v:nnaf 2Ou festtiva,l. 
Er zijn wel een paar me'flsen in anze grcoep 
die ook aan de mei-f-es,ci,va•ls mee--wemcten. 

VP: W.ln.tM-Roek Uj t1luttige.1. 
va.rt di.t 6e-&tlva1. ;i;n d 

VP I Wie. ut in de 64tt4f.e.-iWi!J \' 

10 

.O.e,z èlen ze uit h11tt •ka,ffee- 
11y,led,eh. M.s di-t nn 
wo,rd,t 'beloven we nu 

en artilkeï. Ovet d•eze 
~g van zaken. ■

'l>Ri)i.g'.ht Measu>:e : ~àrl :>i,mons, za'llg; Walter 
'Vandet'si:jp•e, gitaar; 1!:rik Arend, d1;1u1us; 
.Giaco11x, ba:s; Ludo l\:b es, orgel. 

~~ '7î 16' ~j l~'Ji2.: 
1.. +-u Hix 
2. ~q~\I\ 
l-S~s J/; .... 

Werklozenwerking Groot-Lemen 
0e werkio2enwei,k~ng Groot Leuvan (WWGL) 
zoekt vop: h~a:r akt~e rond de gemeente 
raadsverkiezingen medewerkers d. d d' , ie oor 
stu ~e- en onde.rzoekswe1Tk kunnen mee~eY- 
ken aan de samenstelling van een eisen 
bundel be treffende we1Tk~Qosheid. Gè'l'.u 
tei,esseerden kunnen kontakt opnem p · k en met ~~ne Vand•enbarghe, Remy~aan 9 te :!'ot8 
W~Jgm~a1 (016/44 41 oo~. De volgende ver 
gade,r1ng !;leeft plaats op 4 Jiebruai:~ 
om l'O u ' · ,~ a,. s, 

• 8 V0017mlddags op de Culb~rel:e 
C7el nttra,Lle van het APiVV' Justus l!.it>siusstraa,t 

e euven, • 
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JlJIJ SPRUDLS 
e beloofde.n juUie v . aand een interview met een j;;1zz~g,roep of een o r ga+ 
· sa to r .Niets daarvan, -en b esl dten dat heit bete •. · • • ·· lei,e•t' om met 
e. Sp1tüdl6 te gaan p wL gers zinn M'k " worcl'e\\ en 
aarmaa uit punt. oä en da,tt we im d,e • .. et hi_er 
ie•ts ,ter zake. Da,t de we-deu,r MO .en op d1~ 

knop. Moell-e w,eet da, jÎk n•auwkeud,g wè,rd,en. 

fo·rlJlat~e 
Dirkx 

e k,x '(bas), 
en M 'il•ée (gui- 

Pikke Punk 

"Jullie rijn een .w.e.--gr:oeJ>'·' 
fl.P.: Waa11 ge.en tli.6/uu,Me. ove». b.utaaJ: i4 
da:t jul.Ue. e.e.n e.lge..na.M.d.lge na®l !{eko;:_,em 
/iQ hbe.n.. . 
Moelie, Sonunii;e mensen 
van Sprüd1wus·sev komc , BifrieLend m,!a•r fotlr. 
'l'.ij.dens een· Z!>t ~e' nad,,t mét tl'a~ i~ dat ge 
sp.riid L .e:rui.e• gel<<>1'1eri. Sindsclietj z/Jn Wé dat 
'á,Ltijd haav 1Fel,<~11,r blijveh roepen. To.e11 de 
groep g-1?vornîd wc;vd twij..feJ.de niell\;md. We 
pJ~atsteli er a]leen nog het nie~sbèteKenende 
Ze. voo'r . 
V.P.: We komen Ze. Sr,,liiid.ll. -te.ge;i op v,e:le. All-t 
Well.j:l6e.,Wt.t1l>l>eûè en Le«ven~e. IIW'c~r..16 l>ptu 
.ten e11 6.t<'.6.te.n ju.U..i.e óa.vo,~.i.e;t.e: lwbb,i.e ? 
Moelle: Och,dat is not; iets- van in onze; be 
ginperiode .• lan en ik hebben c.oen een groots 
aangekondigd optreden gedaan op e!!n tuü,'.,est 
van St. Lucas. Heel plezant,b.ehalve voor 't 
volk. Pa s daarna :<iiir. ve het berginiren menen 
mei: de groep en hebben W(!. enae 'stiJ;'C!en terug 
in de schui.E gescokert. we ]sr-eg~Yl 'hè E .:verwiJj tl 
da c we een WC-gi:oep wai\!)n. Die 11.-Wfi<!!;d!!' hee:ft 
tegen ons &esp.eeld,maa~ de naam ~:J.lj•ft mee 
lclinken en dal i,i, h«t belap.g,r,i.j,k'stte. 

V. P.: Spll/ld,t, lwJJ:m ,t;oe.va.id.ig·r,mQl#_!: ~ b:fJi.j,k- 
1!,aa.,t ä'è ;5ta.Ji.:t vociü een hl!.U.6 .u.~-illmflO. 
Nè.em de ho~ vdn Julli..e. t,i,11gte •.. geiin: Lil 
zo.ililvi. puwtf M. 

Móel.le: We he.bbe.n dnt niet bewust in.die 
ri.ehting uitgel)ouwd. Oe hoes is gewoon onr. 
sproten aan het dolle b re in van een ,\n e- 
we>1pse SprÜdl. ' 

Kost wat kost een single 
I}. p. : Hel wolliU 4-t.iX.a.a.n tijd da.:t we. ha ga.an 
he.bbe n ove1t, de bilwud va:.n ilke. hou. Waä:Jtom 
he.bbe. 11 }u.lUe. e11. üb(!.11./tttup:t -<ce:&_ ,é,~utolie.n ? 
MQelle: Na een tij'd z ij n we in. o_n.,,_e 1,111oip 
gaan geloven en wilden we een sÎ'l'lgiliii". Elner 
zijd.s 'voor het pleti c,r ,maai: ook 911> J!enia•kl<-e 
.'.Lij k,:rr aan optreden& te komen, 

V. p. , Git.at 4 veJcileJt: •.. 
l'fo,elle: We hoc rden da c Luc Sme tt; van the 
pebble~ in ons geïnteresseerd was. Wê nodig 
den hem u i n 01, onze repetities en h'Lj bleek 
vatba11r voor diskussie. Wij wildeo ons op 
krikken aan zijn naam en hij wilde zich waar 
schijnlijk waarmaken als producer in de rock 
;.,ereld, We namen de single in eigen beheer 
O.J'• (Met de spaarco~ten v~n d~ drummer) V~a 
1,uc vonden we een r,rma d1e n1ec zo 7.eer ~n 
011ze muziek dan wel in ons imago geloofde. le vonden dot njet tof,maar ja,wc hadden die 
u4 en die DJO&&C uit ondanks alles. 

Z<iv~el ,l/e/1.k uoOII. een 6lq/U:Uge 6>ÎJirg.te ••• 
1 '.fP,;lfk bon ook niet zo tevreden, De 
~ de .A~Jçant 'Valt: tege11, ~ r,üi tor 

suaac te s t i-L en, de: ecl\o van de zan'g is te 
traag, wa·t na een tÏjdj e venveelt. Over de 8- 
ltant ben ik hele~al niet .ne "spreken. Maar 
daar hadden we geen gel d meer voor. Die scu 
d io kostte 2 .000 i»: per uur en we hadden 
40.000 fr. Ous,20 uur voor opname en miksing 
samen. Te weinig poen.dus te weini~ tijd. 

V. P.: 1/oe. loopt. de ûngû Wi ? 

Moelle: We. hebben een c.weede persing bC!lteld 
meer om de Einna onder druk te ,ett-iin dlln 0111 
de geede ver koor,. De 'éli,scrib,utie Loop L nnmu- 
, l.i.jk hoel slecht,,juisc nl.l 6e1 single -veel AEl 
drMid ~ord t, C1p di<;i manier gaan vee ~ po een 
'tië-Le kopers verloren ... En clan maar kI agen 
dat Uel.i;;~sclie beg,i'hnende guoep eu nl eh op 
b·täl)gen ! l):ssekrem +de b ewus t.e li'irma- heeft 
ons nog op andere manieren te gr aaen genomen , 
.We wilden -gls gy.mmie'k witi;e vynil. Tlac kost 
één fr. 11er single meer, As.sekrem was nkkoorcJ 
op voorwaarde dat we zelf een goedkope hoes 
maakten om de koscen te dnikken, We maken een 
goedkope zwart-wit hoes.,alhoewel we een beter 
kleurenp·rojekt op stavel hadden. En wac zegt;en 
z.e dan: ••sor.rie jongeos,wjcte. vynil k,,n niet." 
V. P.: V,i.nd je liet a.ch:te!u!,á bekekeH n.i.et ip-<.j 
Ug da..t de. ûng.t.e. .;,tec.li.t wee11.geeS t «ttt juUle. 
bli.enge.n 7 
MoeHe: Dat ,s het idee vilt\ de grqel',Jo. Ln 
Antwe.-pen vinden ,ze hec v.ooral belangrijk !'lilt 
hij et· is. In Leuven v.ta.gen .,;e ons n r wat he c 
aan onze n-1am kä:n scbaèjen .. !).<'} volgende moeL 
altea2i.ns b!!(t:eo klinken en m<.>_e•t' cepi,es()n,ca 
tieve nununers ~e.v.a'\:ten. 

V. P. : ]1,Lte,é.e ,i,n't.vrci,6'e:8 ,v.ook muûell. z,l j n J1(J9- 
a;C uhte.inloperid, 
l)i t wbrd't bevestigd na een u,i,Lgebre.i.d over 
z,icl)t. 
Moelle: Magazine,Echo And ':'he Bunnyman en 
DAl!" zijn gl'oepen die elk van ons goed vindt. 

Alles bebalve tonve.ntioneel 
V. P. : Pcu,1,.ûig by e.n TluJ me k.t.,i,11he11 bt -i.c. 
de11. ge.va.! OJU.g,ü1eet.. 
Moelle: ,IJa,we vinden h.et belangrijk om een 
eigen geluid ce hébben,Dat lijk& te ~ukken 

Ze Spltii.<14 is een AAtwe-i--ps-Leuveri~è 
bes~aand·e 1.\ic: Jan Dü~x 
(gu-;üar en s)>nchesize11~, 
'llrikke Nackae,:trs (çlrullls) 
tai; en syn,tthesizer). 

l'ri.j s: voor Leuven 7. 000 fr. ronder PA. 
Kontakt: 016/ 22.~6.32 

-wnnt mensen die de single kochten vergelij 
ken ons niet met andere g~oepen, Eén van on 
ze leuzes is trouwens: Ge.e.n .tljd U004 coue.1!4. 
D. î'. : (t'<t.t dan we.v.. de. nod.-i.ge. m(Je.l,Ujkhw.e.11 
ople.ve;z;t bi..i op,t,te.dew, ? 

Noelle: Dac risiko nemen we er bewust hij,al~ 
hoewei onze namme~s niec di!.'ekt toegankeU-jR 
zijn , \.ie moet.en no.g l e,r en om ons met ,het pu 
bl j ek bezig Ge bo,!J<len zonc:J.er me~ m11nipulati:.e 
techiiieken 'à h" Rik Tub)ra'f te werk.en. Dans!'n 
hoê.ft ttiec 11,èi;-sé,maa,r als hèu geheui:c vlie 
gt>:~ ook wii:'j ,:,'1;' gemak_kelij kQr in. 

V. P.: H~-bbe:1i _iu:t.Ue. v11.e.f. op.t1te.dC?.J'1,6 ? 

Moelle: We zijn n1,1 13 maanden bezig en hebben 
er 1 l gehad ... Dac zou meer kunnen zijn als we 
Lnpikken op de konvencioncle gedachten van 
het pub1iek. We spelen echter- voor ons ple 
>.ier,staan op hec podium zoals we zijn en ma 
kim de muziek die ons ligc. Eiin van de gevol 
gen is dac we in Leuven weinig respons !<,rij 
gen op onze o-p~r'èclens. 
D. P. : Ze Sp!!#d,fx.· ~a.e,t dan CJok du.lde.li.jfa. bui 
.te.n de Letwe.n.se 11'A,zlelu.cè11e. 

het on es caan v,rn ,\ rne I z kun je 
.de. Leuv,en-se muz.iekscl!n-e spt·e-, 

ken. Maar het -is wel waar d·ac we hber. geen 
pupl'lek zeals -d:a·~ van de ·Gnee .Ln An,cwe~·pen 
l1ebben. In d.e Wee1'to'l ti lael\e(J ze ons uic omdat 
1,e geen 9lues, i;oak en/of jal<z spelen' en voor 
Aeno' i zijn ·1.1e ,n.èec punk genoeg. 

V. P.: He,c.h.teii jtd.Ue. veel beto.1tg aa11 de tek- 
6.ten ? 

.•!oelle: De tèksten zijn ve-rschrikkelijk be 
lang1ijl<.. l'ry ~ is daar een slecht voor 
beeld van. Ree gaat ever een relatiestoo~nis. 
maar o:p een cynische manier benaderd. Passing 
by daaTentegen is represencstiever. Er zit 
een tnaacseJ,appijvis ie in zonder dat iemand 
reclttstreeks wordt aangev11l lcn. Jan schreef 
hier naar mijn gf!vOel moo i.e poëzie, Missc.hien 
lieeft he.t publiek daar nie:t veel nan; ik vind 
het in ieder ,ge.vàl belangrij,k dat hij iets ee 
zeggen ,heeft. 
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.... UL. AANGENAAM 

1 
aangenaam, 

bij een aan,tal klas 
,Speku~ ie de naam 
spceleologen, wat ~iJ•n 
eh,~at doen ze en 

' • 

pe ee ~n en speleolie11tjes 

eie,1 es en j die SJ!)elreo do,en, 
oenen we re evel,iJ)( spè•J:aoHZ~- 
jes en spel .• Zij wo11d,e,n aa,n- 

~etroffen in a:l,J;.e strek,en van het 
·land,maar voelen zich vooral thuis 
in de buurt van grot~en(oE wat daçlift 
U). Bij een po~ng tot k;ennismaking 
velldvijnen %e ~~~stai ijlings in eep,. 
sp:!.eet o hol.De= holen, of grotte11 
worden natuurlijk 
mi lil eu. en d1n1 r gaan 
·~e a".l!ti · to·e. Maar nu, 
it'llile ge ltj e :,wa"t :1: s 
spel!-eoJ,o 
We 11oude, • 
kunnen y, e 
bepaling 
Speiaion 
het bezo nn en van g,rot~en 
met het• en de kennis 
van het · li eu te ver= 
1?róten. D. k;enni s wordt 
êpgespaa minder of 
meer ~sciplines: 

d.e aart bren g.ein 
van 

-, de :tud,ie van 
va,; ·ighe:ild, 'e.ém,pe- 
rat .v ~e<blèken die:jt 
de tem de grond na4;1e~ 
noeg he onstant is en 
~ls abs de gelijk is aan 
het jaa e van de streek 
waarin legen is.) 

- de kers e studie van het 
ontst!lla · , • :rming van grotteln 

- de bio .studie van· gr·e~ 
tenGa1:1, 

-dègeó te, ..... 
1 

Toch i i!Ue voa» die 
me,este 1 ve d,e 
.re er.ea voor hen be1- 
tek•ent hen nl. hoofd- 
zakei~j n voor sommigen 
ook een ee • ier van leven" 
)e bijdra énschap is dáp. 
eerder ee . neveneffekt; 
trouwen erd de weten- 
schap o i toefening 
·1~n de n geologisc;l:le· 
kaa;r,~en waar grott~n 
gev•ónde, 
1,:à t is n.u 

Heet ;ts ,ç:b•11.m1.!) ~e konfro:n- 
t.a t.ie met rgronds •mi- 
:ueu:smal spleten,diéjp"e 
putten,waf.e , ndergrondse mer,kin 
en rivieren, . 0is altijd lager 
dan ~0°),vocht~ghéid van de lucht( 
hijna 100%),ijskoud waterf4 a 6°), 
duisternis( niet te vergelijken met 
het donker bov~h de grond,in een 
grot is het w:e,11ke,lijk pikkedonker)'. 

ln een ~ro'ê v.a,\I 11n\t itlil om,yan,g f 6 a 1'@ 
uue onder q,e gFon_d)'betekent dit d,11t 
van een speleo in konfro~taie met 
een dergelijk mUieu een eeri•1:1ezè 
frsieche inspanning wordt gevraagd. 
lsen zeer goede lichamelijke konditt~ 
is daarom bel&n·grijk:uithoudings- Jen 
weerstandsvermogen,lenigheid,kracht 
en snelheid.Daarn~ast vereist de 
modei-ne 11pe1eolo,g.1e ook een g-rof.e 
dosis, techn;j:sch·e vaa:rdi,ghAitl: kunnen 
~o,1l1i]o.ddèren ,,ro•tsklimmen, touwklimmep., 
en,z.,Spelè•o 11:;i ;J;n ä,dt O,Pzic]:l1l e en 
ke·mp.le ll.é spQrt d:i-!:l El'en z o :volledi, g 
mógelijke or.t•,rikllieU.n!i v:an het l:;i 
ch'aam vraRp.t,m·aan ds,arnlj,ast vraagt 
.spe.Leo oo'k een z.e.e r be1a,11gri,jke 
!mentale weerbo•arh:eii<l; 

SDeleo is eo~ een konfrontatie 
van jèzelf me~ een 'mil'eu dat je 
zelf niet in hand. hebt;bet is een 
kon i;ron ta tie met Je amg s t en een 
ove:rwinnen van dié an g s-t : zal ik het 
wel l}.ankunnen,~an Lk er wel door? 
K'o111, :l:k hier nop; o.oi:t uit? .... 

Speleo 1$ 00k het ontdetken van 
de natu1:1 r, van je e{gen nai11ur en 
van d·e snhoerl'heid van de 1'ande•r.e 1' 
na ouu.r r d e hracht va n het .rater,tle 
ge.reldh:e wá t·ecrvall:en. <î e ao o ä, e vornr 
van zalen,putten en gan1en,de over 
bekende etalagtieten en -mieten, 
kristallen, ...•. 

Speleo is dus eer. soort maar dan ee1l 
beel mooie snort.met ve~l ~acetten 
en bovendien-is het een ~roeps~por' 
en ,reen kompeti ties port.;'"' :rn11 e" ,.r, 
~ijn P,_ee'n teg_enstande..rn,de r~nir-o 
'tef'.•eristant'l,eJ;s ~ijn Je ze l r' .in ! .. ' 
m:j.lil.eu.3pP.leo als $p@r•t, \l'o.•nt r.,E<E<St,á.l. 
beoefend ir' kl\lbvsl'rhand t;oalr; hl.i 
Spe ku L bv.Wat do,et nu zo In k Lu b'? 

Spekulozen 

In he1, 
a aa te.L 

11v'ah d'e 

geval van Spe'ku I zi,P'' een 7rlot 
leden st-ud en t en o~ e~-d ucle,ii.è.n 
KUL. Dat: is vcor-a L h.l n Lc ra sc h 

bepaald omdat de klub oorspronkelij• 
gesticht is als een studentenklub · 
( in 1 968) .1'och zijn er nu m1u,r en 
meer studenten die lid worden, 
:De belani;crijkste aktiviteit van .de 
klub is uiteraard het ~rotten en 
d'a::t liefst zoveel mogeliJk,D·it komt 
ew in die pra•kt!.jk op neer dat er 
,psrll.kt:li.aqh e!l:k w,e,ek;e'n:d .é,én o,f 11\eerd•e-:te 
aktiv,:i.teiten z:11'1n &n d·e 1ile/1dsohe 
Ardenn,en :,er wo,rden da11 be'kend e grot 
ten p;edaa,n, nieuwe ge·exp!l.oreerd, enz. 
D11;a,rnaast zijn e'r in ge verlengde 
weekends telkens kort,e over'steekj es 
naar het buitenland{Fr$n~rijk,Zwit 
serland,Luxemburg):~e ftrotten zijn 
daar immers dieper,langer,groter,nat 
ter,en soms ook mooier.In de zomer 
vakan~ie worden voor een periode va~ 
14 da g en r.:ro tere p r ojek t en gepland 

in het bui tenl.imd(b. Y. ell:pedi tiie Maroiko 
n 1'1]77 ,Qouffl'.e· B·er'l~er,d!l 5de diepste 
ér weréld -111Jm,in f911, .• ). 
r zi/jh de wekelijli!•se ve.!:'gaderingen 

tie woensdagavomti i·n de Vi tal Decost/t,F 
straat 94 vaa-r de \ólee'kendsworden 
voorbereid,er zijn de wekelijkse tr41- 
nin~en de maanda,g van 10 'tot 11 ,en 
voor wie dan nog niet genoeg heeft 
worden er ook in de week soms nog 
s na e h t s ~rotten geci.aan. Een meer - 
dan behoorlijk ge'lultl programma dus, 
Voor diegenen die ?i:t allemaal inté~ 
sief willen vo Lz en be t ak e n t, dat uiUr 
au·d een t"ro1'e ïnvesterin& van tijd 
er:i ene:,;,gi e. V,a,nà:El!ar va:ak oo.k d·e 
vraat; of dat do.n a:bie.maa<l cle moei te 
waard is? 

~et ant~oord is en blijft meee~al:J♦l 
?.et waarom is ech~e;r nie~ zo klaar. 
Waarom u moe maken qnder de gron(i, 
waarom kou lijàen,afzien,soms ook 
tevaar lopen,waarora? 
~isschien onbewus~ 1oekt men er de 
realisatie vone'en çroo.rn of het ant 
woord OP peheime vèrw·achtinr,en?Is 
h,et misschien, de aantTekkini; van het 
onbekencie?het z.daken vll,n eeh vervol ? 
Of is het, eeh vluc>l:lt pm te v,erreten 
11!at te verr,eten? 
;let is misschien zich "illen overt.rff 
fen. zich willen rechtvaardigen.zich 
•,.:illen ontdekken.Het is mi.s-schien 
heL vinden van een vriendschap.van 
oe stilte, of ~isschien ven een bee1ie 
vrijheid. ' 
•iet is het teru€vinàen van de zon, 
rle hamen, het levenc, •. 
;iet is pleazant! Vi.fe la speleo! 0 
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Oi1 V eJtJ.CJO.c./tt 
fu.j gàM1 
djn kome.n keeJLt t!l/U;tg~ 
ee,n paJ~e:t 
tUe. z;(:c/i voed(t' me!.t ia.na. 

1u.J ue..t 
de. dJi.oge. dAoog:te. van ,hu; :la.1td 
hA. J b ehui> :tvi.:t , 
de. l>.tllte. cUe. ki.j ltocvt,t 
~l /ie.u,vel/;. , 

OrtvWJac/tt, 
rie. ~eg. cUe. o iUl wueg wolldt, 
o,rr,.ui,Ue. Vt.tll ai-tM 
de. hongC4 rili..· • e. M/ zag 
de. méldlt:e..l:d tlle. hl./ le.ed. 

Uit: Oe. VeJtroljdeJUng • 
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