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DOORBRAAKNEIGINGEN 

In j.un.i. 192 9 werd dooz een aant a I · SSP 
mandatarissen, 'de jonge turken ', het 
manifest doorbraak 79 in de wereld ge 
stuurd. In die manifest werd een oproep 
gericht tot progressieven van chris,telij ke 
he rkoms c om toe te treden toe de socialisti 
sc0he partij ( SP, vroeger BSP ) . 
Dit initiatief ligt in het verlengde yan 
de partij vernieuwing., waarvan Karel van 
Miert de opties formuleerde tijdens het 
congres van de vlaams·e socialisten op 11 
juni 1978. Na het laatste congres, in maart 
v1111 dit jaar, verklaarde Karel van Mi:.,èr,t 
dat men ook op plaa•cs·e:lijk vlak werk ging 
maken van " Doorbraak ". 
Een elekcorale zet voor de gemeenteraads 
verkiezing!!n v.an 1982, die steeds diçhter 
bij komen of een echte rudd kal e vernieuwing 
van de partij? Meer hierover kan U lezen 
op pagina 6 en 7. 
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GELD 
Na politieverordeningen en k-erlcl:ab't'ieken 
stoll!I als negende p<1nr een lening van maar, 
liefst 11S miljoen op de agenda van de ge 
meenteraad. Het geld is bedoeld om over te 
dragen aan het O.C.M.W . ., da:t daarmee ,:ijn. 
nieuw administratiegebouw gaat optrekken, 
op d'e lloek van d'e F. l:.intsst:raat en de Vè 
saliuastraat. Hoewel er toch nogal vragen 
:d,jn gotdd naar de rtoodzaa!< van d·it j>ro' 
jekt, voors~ wat betreft de grootsheid 
waa1'!11ee het; v,o:rdt opgevat.; verd deze lening 
,:oncjè1' eniig,e ui)tlJ'eg o,f diskussie door de. 
gemeenteraa·d' goedgekeurd. 

kon sc:hep~n van :fi · 
,p➔ iiedelleen vel:'blijd , 
e,tgen over de noest - 
1979. Hee was ~ejfs 

, élll'C Van ltrerbeek ( 
. voor:st;eÎléle,, d_at Leuven 'Ook wel een 
kon doen o.p lkonservenfabr,iek Mar,,ie Th 
Varldeputte temperde het enthoesiasme ech 
ter, door uit te leggen wa,arom de stadskás 
zo welgevuld i.s. Dit heef t te maken met 

1het feit, dat de ontvangsten die via de 
Staat n~ar de gemeenten gaan, meestal tij 
dens het vierde kwartaal binnenkomen. Bét 
bet,reft vooral inkomsten van personénbelas 
t~ en opcent.iemen. 

D'HONDl' 51!..AAT 
TOE, BSP BIJT 
TERUG 

Voor ihet Dci.j lepaard was deze gemeenteraad 
een klein mijlpaaltje, Burgemee11ter Van 
~ina heeft namel;jk positief gereageerd op, 

ook tot 'de pers onze aanvraag om voortaan 
ge~ekend te worden. _ 
G~volg is dat we nu op voorhand de agendà- 
.;an d'e g~e,enteraad aankrijgen, en dat we 
ook een exemplaar krijgen van de goed te 
keur"eJll d'ok~menten en verslag.en, net zoals 
~-e. '!cnil.ere regionale jou~1isten: We hebben'< 
nû du s ;wät m·éér :LnformatJ.e vaguH hel! st!l'dhu~s., 
en 'J\op,e!) daarmee de verslagen van.de_ G~mè.en 
iteraad i,n de toekomst nog beter te kunnen . . ~~ 
i?r.engen,. 

NOG WAPEN 
GEKLETTER 

RTKOM 
Het heniene BPA van de Vaart.kom lag ter 
· oecilteurirg.g voor, en a,aar had de oppositie. 

wal! koDDDenl!aal< 1bijr. 
l!ttçe1cbeel< (!lil>) H~t 1' 
het n;lteu~e, ,p'lan mo1l'i 

ell;pans,~ed,rafîg ~an ,dl) b 
ten::.ein dat ,to>e hiertoe 

stemming had 1(Stad él'I Ar,to:L 
bruik vart maken~ dient ~na 
or 'linduS't-th en Stàpelil\ui,:en'1• 
tzelfde geldt vo.or een seuk grond dat ,ei 
ndom is van de stad, en nu ook indus~rie~ 
ond w:ordt. De Volksunie was het daannee 
et eerut, omdat ze vLnden dat op die pl-aai:-.i 
Evenementenhall zou moeten gebouwd wor 

Het stadsbestuur heeft daar,vooi, ecb" 
t Provinciaal Domein in Kessel-Lo 

zocht, en was duidelijk niet van pian 
g van idee te veraruler,en. 

B51' vroeg, bij monde van Van Me.llaert., 
r uitleg. Stapelhuisstraat en L1jn- 
1traa't staart op het nieuwe pllan aan- 
all industriezone. Vooii de hoek van 

aart1tr1iu geldt het,:el!fae: G~t 
verdwijnen in de iroekollll!t7' 

uilt, d'at dal! -afban_g't van 
en toch inoeiLijk een 

' idd~_n, 
riln bij· 

Om de Gemeentelijke kommissie van Advies 
inzake Ruimtelijke Ordening te installeren, 
heeft de gemeenteraad al veel bloed, ~weet 
en tranen gestort. Het is nl. ~o, daè door 
he t systeem van zeteltoeui.jzing voor die 
commissie (systeem D'Hondt genaamd) de. 
V1>11tsunie er geen afgevaardigde zou krijgen. 
Vo11ig,e keer werd het punt van de agenda ge 
voerd, omdat daarrond hevig verzet rees. 
Vans:î.na beloofde toen, dat h.i.] toch zou pro 
öeren, o'f d,e'VU erbij te kz:ijgen was. Nu 
bfa·cht hij versl11·g uic van die. poging: de 
VII kon er nieit bLj, maai; mochn ~h ze wou 
wel ze.oelen als wna,:;neme,r. Na vijf minu- 
,ten beraadslagen bedankte de V\l voor ae ,moe'i 
te : ze willen alleen in de <:(Immissie .fitt'en 
als ze er ook wat te zeggen hebben. Doms- ('Pv;v') 

.en Devlies (CVP) be treurden dat uit naam 
va~ de meerderheid, en wilden de samens~el- 
1,i..ng van de commissie dan zo maar ter s-t.em. 
mng brengen. 
Op dat ~genblik kwam de BSP op de p~tppen. 
Tobback liet weten, dat hij de houding van 
de meerderheid niet kon waarderen, De C\TP 
hee.ft drie zetels i.n de commissie, en daar 
naast nog genoeg sympathisanten via aller 
hande organistaties. En.toch, kloeg Tobback, 
is de CV!' niet in staat, een geste te doen 
die het mogelijk 111411kt dat de VU in de commis 
sie zit. Vandaar dat de BSP het voorste~ 
lanceerde, dat de VU él!n van de twee z-etels 
van de socialisten mochtt hebben als ze dat 
wou. Dit kadooc.] e van de BS\! werd in dank 
aanvaa'rd , "We voelen ons niet gecomp,romit 
tee-x;d, wel verce1td," zei Van ltterlleek(,VU),. 

Voor het opstellen van een coördinatiestuaie 
voor lret algemeen rioleringsplan wera tvee 
miljoen opzij gelegd, 
Er zullen aan.passingswerken komen aan de 
s cr at.en in de buurt van St.-Quinten, Scha 
penstraat, Redingenhof. Hier werd dan kei 
hard gediskussieerd of de, Schapensc.raat nu 
wel oî niet breed genoeg is om fietspad, 
rijstrook en voetpad te herbergen. 
Ondertussen had Vansina de studie van liet 
llTK-projekc rona de voetgangerstunnel ~Ma 
ria Theresiastraat-Station) flink gerela 
tiveerd, 1/an Uterbeek WU~ l'fad hem ;i,r,aan, 
h·erirurerd, dat de studie het nu,t van de t!tlnr 
ne l; no,ga1, ,bet"(is,cte. Van'sina: "ljet cóli'ege 
kan ve I een 's buk meegaan met de cp,nc:liusá;e'S, 
-maa r dat. soort i::amingen is altij,d noga'l i;e- ! 
1'atief,, en "'e blijven bij onze, 'bes;liss.i,ng. 
De voetgange,rstunnel komt er." 
De volgend.e krachtmeting had ti_e maken met. 
de aankoop van lokalen voor de ui:tb're,i,_ding 
van de SITO-school in Heverlee (Parkpoort). 
De opposietie verweet schepen Cnops, dat 
hij in 1978 een aanbod had geweigerd, dat 
voordeliger was, met als gevolg dat er 11u 
enkele miljoenen te veel worden uitgegeven. 
No·chtans vas ook toen al de behuizing van liet 
Site een probleem. 
Als laatste anekdo ee werden de bijkomende 
herstellingswerken aan het stadhuis bekri 
tiseerd. De firma blijft gewoon bezig met 
restaureren, eer de éne kant gedaan is 
kunnen ze weer beginnen aan de andere. 'on 
dertussen moet de stad echt.er wel de huun 
van. de. stellingen betalen. Vanuit de op- 
1l~S>1et1e kwam dan ook de opmerking : "Diei 
firma word,t rijker van haar stellingen o 
veral te laten staan, da:n van te restlaut!e 
rlen ! " 

D·e rijj ksw·aeh, . · ~t, 
wij niet 

D'e• ,Morgen motgen 

~ooderdagnacht, 27 maart, stond op de Naamse~ 
.straat: een rijkswachtbusje, De bij1bel\o'l'ende 
Armen der Wet hiellden aUe fietsers tegen 
ldie voorbij wilden, en d~t met groot vertoon. 
We dachten eerst dat het om een razzia .ging., 
ma-ar neen, de re1i l ektoren werden gekonä,_o lee-x;d1 
meel: milet. 

· •t dat dal! niet mag gebeui;en. Maar hoef' 
ech,t o.m twaalf uur 1, naéhts en hti'ë-ftt 
écht lllet zo In e,~r ? M!ao - 

· n cle a,t?aa,t-sv,e i Hs!\eii, 
rond •!ia' rij,d:en. Zo 

U\leU·Be (net:188;11 Vee:I, ' 
gen de ,rij1k11wacht, en , 
biet ,hebben. 

~e 'Mo-rgen, het P~~gressieve dagblad, gaat. 
~ÎI de toekomal!. Z'iJn -regionale bed!ehtgev•Î: 
1.npeiiken, Ze DUIWEN nogal l Blij'kbaar 

de waude van plaatateli,i.k n-feuws 
· ooders~ha,t • en d1i:enli het a~l!een o 

s te wa.nnen. , , ? 
· geva;" wee'l!a] mind1er , concurnen 
V~t:fiit1:,g prog•hadeve, sta'ds- 'e'll 
d11:e IJil!aanderen ,tijk il! 

~ dan, 00~ aföJe l!.áuv:ens·e ',BSP"'e 
il '1d een, abol\"811l4!nli te neiue,n 0 
'Hd • Zo wet.en z'e 1!8J\llli.ns 
over liait ~r gebeul:,t i.n h 
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·T POORT : MOORD ' • 
Na de naamse en Parkpoort s-t ar t men 
weldra aan de 'e poor,t me,t vel.'ltieu- 
wi~g,swerken. 1lann n ui.'t;ge- 
·we'rlot l!,oor he ·,ster penö.we 
werken. Dit voons el h olgende 
punt · • 
1. t• '· rook die af- 

e m~eg. !)~ze 
k e p lá;t es waar 

wichbat staan. 
o de nruµnse 
Jj ver,lfëe,1,;s- 
c)-' 

• '2, , eursves t wordt 
néens naar de Tiense 

p 
3, V iebslJad komen •tussen !i'e bomen 

l , . 

De b won oeg dan ook de schrik 
om h . 11 · j egen van deze 
,p'ltan: , 1> i, !L paroch-ie 
Sint ius vergad'ering 
inge di werd bijge.- 
:i,,oon g sa- 
ris ge t , 
Ook ee ,e 
pi ar e, urit an 
liet erie v:an op de 
s.tad heêfit sleclic;s ee ht 
bá:j 9éz~ beskissi'Ilg-. e- 
J:oofd'e wel/ dat aile o - 
st;eld door de wijlébew zu ~ - 
len wo;'éjen en 111en zou noch ,pl'o 
belcomen, dat enkei. he,r,s,teil,lJ.,i,ngswellken uit 
gevoer& zouden woi;den en aa,t <de v:e.,:,nieu 
wing.1Wedten uitgt!steJ:d "Z"ouden woi:den-. 
Er werd een werkgroep van èuurtbewoners 
.,.,geri!;!ït. die het 1>t;obtee111 nader -zou 
'lt~k~jlèefr. . 

automobilisten niet meer moeten stoppen, 
zuU.en z•ij hun snelheid opdrijven en zul 
len de voe.cgangers zeker niét nte'<a;r op een 
ve.Hi!ge ruan,iet kunnen ove-èsteken. Er J:<omt 
zel~s nog een gevaarlijk voetpad bij nl. 
de o.vers ceekp Iaacs over de Schreursvest. 
Bij het ontwerp heef,t men blijkbaar nergens 
'aan de voengangers gec!acht. 
Het: probleem Tiense poort werd ondertussen 
ook i'n de commissie voor verkeer en ruilllte 
lijke ordening. be spzoken , Oe volgende be 
slis~ingen ~erden genomen: 
1° Aan het minis te,rle van openbare werken 

wordt gevraagd de be's taande toestand 
zo veel mogelijk te behouden. Het advies 
is dus, geen aanpassingswerkèn. 

~• U,e riijrkliM.ng Yan .. de Schr,e·•ttS·V1,s•t wordt 
niett omgl!kéu•d. De l\uidfge fbestand 
blijft behouden. 

We zijn benieuwd of het ministerie dit ad 
vä:es gaat yoJgen. Men heeft blijkbaar al 
een eer sce e><periml!rit gedaan om, dit kru,ispunt 
oçveilig te maken: de verkeerslichten wer 
den voor een hele dag uitgeschakeld: 
Indien men dan toch per se aanpassingiwerken 
!41 •d,;ren, zou men ,beter de :vo,e,tpaden be 
vei'lî.gen. Een waarschuwingslidit voor de 
automobilisten aan het voetpad van'de Tiense 
s~eenweg i6 toch het minimum dat men zou 
kunnen doen. : 

De bezwar,en van de buurtbewon·ers kunnen 
als votgt samengevat worden: 

- e w zijn Pl!l'e gj>ld~erspilling., 
o an de :P:i,ens,e !)oo~ ka'i, ~fret 
s n. door een verBr~d'ing van 

essebals zit aan dè lichten 
teenweg ter hoogte van de 

e .eze !l,er;lèeei;s,dr;Ûl<t,e aan de 
an enkel op.gel!0st wQ,rden 

e uit?Voering van de verbi'nding 
G ire ol ( verbinding afrit ES 
e •se eg aah het indl,!s,t:riepa·rk 
v. s,r, e11 d,v"în~t dan oó.,k aa11 op 
e oedl ,l!i!sat,i!e van dèze 1:reg; 
· ge jR~ omleid,i~ ( Bertem - 
'L ~ ze erkeersdrukte vèrminderen. 
- ke 1l U,e r,fjriclit-~n.l?> ,val) 'cl,~ 
'S r-sv.~s t z,a, 'aanl(édiding ,g1>v.en to,~ 
sluipverkeer, in de ri~hting van·de T~en~e 
Poort.De werknemers van Philips bezor,gen 
nu al een '.ïlinke overl.as,t in de buur 11,. 
- lle S,int'T'AntolÜU·ske1:'k is n'Ïle,t mee-,: •be, 
,rei!~baar Voor bewoner,s van ~i,ense steenweg, 
Tiense Vest, ••• , tenzij langs de Park 
poort. 
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.GEMEENifELIUI 
STEMIR:ECH~ VOC>PI 
GAS;J;AR'BEIDEAS 
IIN 1982 

J\ri:S t een jaar g-eleéÏen l>etri~htten wij h1er 
o (en toen nog- eenmaliige) 
o 'loer- '1Tei:d' · • 26 febt'uai::i 
11 .. -~ M ·1 et z.-ij'.n ve'e:t 
g e '·Er i: :i,n, de 'Publie- 
k , ·-ng_ lte"ef s t (hij 
b):'acli'.n Il! e v.1.aams e 
'11.oy., l18 I· ~-ij'd1 om nog 
's een b _ h an. Het re- 
gende t rdin. ó.p d af- 
spraak e~~. . • ~- ,rapl.u 
veL"ge n liJJ'.!· vrS: el ijk 
wag <!ntwogrdde hij on ar 
een andet'e ~aag geprobeerd ... 
-,Vet,te,Z l,s if'ets oOeP de ,v,ao~g(lsG;'bie'd,,m,?s 
van 'Er< is iets.', Wa.1, ter. 

Wel, èr is dus 'Storingen' geweest (uitge 
and the ~i- 

.nd ~ug. '79,. 
''festatie 

ssi11gle ei- 
• '1E-r d.,s iets' 

, en, ,samen 
io in J<ortt 
anten: l<arel 

~eL' e n-Ma- 
11ie Äet'U oL"is v;eti e v:k 
feblïWlri "1e11den -a b _ en 
zangeL"es gevoegd. 
-t}ri~-t:t '/, v~ Z aimrfii:c0~e:ff.gk-/;ên op 
á= pl. chn'i:schil, snu,fjee en zo. Ik 
hel:f de i'ndimlè daJ; 3e äaa» graag gebrwik 
~ maaRt. Het; · · 'k. noga.1. ge= 

, sof,i-stiikr{efi!!,. fJ ., j's e~Pdè'{' b!ij 
een gr>oep at-s 10 . Z.eunen, dan 
Qij een•ifufge X'Ockpro~ a!la Bob SegeP 
bv»-.,, 1JXZt '!jet (Wlltmgemen,t bptveft ef,qn. - 

llm, .·.Ik maaR wet gnaag Viàn>d'e mo,gecliLj1~h'e"de'.ii, 
st~1io gebrui~. Ik had eiiigenl!ijk 
nog meer effe~ten Ge geb=~ken, 

at ec;,\!, ,l!e overladen geweest zijn. Ua t 
e tec1'm•isehe s:nufj1es,, dat moet je 
verdrijven. Uiteinde·li.iik bestaat de 

e'tting v.an de single l.!Î c nie,t meer dan, 
n b..as, d~um, q,rg'f½• 3 'b}a!ze11,w, 3 ,s i:;emmen 
een overdubbi-ng gîtaa~. 
ie nu qpt;,r,eden~ hel;, ;lé een g~ - je 
,eiae t:ot nu toe me» muz'iRanten ván een 
te '(P'9'6fJ - , ge-ai.et je dé st.e.w.t van 
Zatenfi:rma voór een p110motiedampagneo/ 
ig, bestaat de groep uit Pieter Ve~ 
hen (d11um11.,, Stewball), Pierre De~ 
s~ ej(-Sl:èáye 'lîll,f,c~s!iin, Dînette) ,, 
rt en Jan Hautelciet (resp. gi 

utekiet is lid vsn di~ 
epjes" w.- •. o. Stei,:1:ia'l,;1~. 

ereireteerd, en d:au 
rste plaat.s 

dat is 
muz.iek. 
udio-ri- 

N<!,ast mi,jn eigeq repertoire ben ik van plan 
WIJ) c::overs van oud,,e r~c1$tfummer,s te bnengen, 
~r d.an :~)ln~eze,t: i,n_ Lui:\~~kè y•J!á~se telefs'ten. 
,elp 14 me;,. vindt de piïenille·re van de gtro,ep' 
pJraacs, v. ne,I! Sofabal. 
-:'Sofap t vrat;g1: om enige V13-rk'l'a.ritl.J. 
'.S0Fl\: il! soor tt van mu:z•Ïikanteifs'ervd:c_e jin 
-ze-l!fbe ,tert op 14 mei z-ijh j-jarig 
b'ecstaa · ie de muzikanten op, 
,si,ei.,aa· i belas tingskwes t'i,_es !5:v.) 
en ·f,il!i l et::ti,.nd,ngen bv,,) vl!a'.k 
probee · · s n. B~ aange,;·loten r e- 

taan JO% van de i h - 
s· a-ii om ~ •VZW ~ • 
im<ilt!ia tie.fi van af 

benee1:der), die het mu he 
goed 1~nt., samen met mensen Van hec 
GJ1G'enèweud-g,;r.oeP,., 1Dv'l1 at'd be-h o t d.~ 
entourage van Ma,::e Mouli,n en vandaar moe·t 
j,7 dan ook de link maken naar Radio Cii;é, 
d,1.e regelmatig mijn si1:1g,'.l:e draait. M'oulin 
hee-fit n1. ook de1'1ribing V:an de e,lpeenumme,i:s 
gl!!boord, hij was -ezbd.j toen e1: èver de 
singlekeuze gepraat we1:d met de firma ... en 
zo ... 
-T.ez'1.lf} nttl:u' Sl:)fa •.. 
Ja, daar ben ik dus ook lid van. SOFA vormt 
zo'n bee.cje een -aanvullend managemen t v"'oor 
~ a·anges1lo,teu g0,;;,oepen. lik maa1< ·bv. de a:f- 
fiche-<>ritwerpcn voor de ·optredens. · 
-De 'tsksct van je singie is ni,n; je sterkst/'! 
'kan't. llaga7, naief. lifru>c ûidde» echneef daar 
veel ·Ze1Ji:j'ks ouJ.P i~1 flumo, 00k o've1•· [e st:€;111. 
î,lê weet het. Al wat ik kan zeg~n is dat ik 
geen ande,re bedoeling heb dan plezante din 
g~n te schrij•vè.n, en daar kän .dart elJentfüeel 
. .een ,onde.1:'huidse boodschap in sé1'lui1eh. in' 
'cËr is iets' klinkt zoiets doo; als de ge- 
dàehte van 'niet in her rijtje' te willen 
'lp,pen'. 
Iroè ga j,e tewerk lfij het: make,~ van zo'n 
tekst? 
-Hoe ga, je tewe~k bij het /1'.aken van zo'n 
'tii1lG11,t? 

-Hoe ga je tewer'k bij het ma:ken van zo '1t 
tekst? 
Ik maak enkele regels tekst en 02 basis 
il'aar,iàn mailk 'Îil< de mu zie-~. ~a:atroa vu''I, ;J.k: 
de rest -van de tekst in. 
-Ben je a7. vee7. gevraagd vo01• qttredens? 
~u tie nog_ niets écht, ':''z!l,tgeleii,d, We hebben 
trouwens nog geen priJs op on~~ hoofdèn ge 
zet, maar wè worden ~el gevi:aagd, ja. We 
~lannen a1vast 3 try-outs in verschillende 
,p_L"o:vinc i-es , · 
-V,Ë)r,Zeden j-aa;r stmul je erg onwénnifl en su 
pe'l'aenuz,iachtig op _het fodiwn. De moment,en 

-tussen d.è numnei,s <1;1'1 waren pijnZi;jk ivPi 
tercend.., Heb je sir.i,äedi:fln wa,,ff = ,e,en p,0-· 
diwn--aot: gewer~t? . 

Wel, e~., . we z_i~n van 1>lan om bij ieder 
uummeL' iets ~,pec;i-~als '.'-e•~oen. We zo~kren 
~aa:i1 een gq,elle veètfhoud'i,'!lg tuss-en aand,l'cht 
voor d'e muziek en aand'acht vo6r de show. 
Ik wil "el zo ;,ein,:i,g mO'g.eliiik babbelen 
dis-sen de ~ummers <im. '\En il¼w-:Ï,!L o.ok niiàs 
tiiäags spelen. · 
-op de elp~e staan ook gsen tr.age nummers? 
Toch wel,, twee. 
-~ '/;e 'k~siiw,i,,'lte'61". ,:j;e lnadkt o.ok nog dee'l 
uvt van de. V~W Graegr>°;en, die onZan{Js 
nog een h/61,n1,g gè-Enapu•eel'de 'perfovman 
ae_' /wachten in .ie vo·lJ171 van 'oouvain-iles- 
Wns11•... · · 

Het id•ee van '''T,.ouvain-1e:s-Bains' was leuk 
111asr er wa~ te weinig.act. Wat 'Grasgroen: 
betre,f,t., die no.uden ~JLch bezig ,m:e,t 3 din 
'ge.n,: ,1)~a1!è<t7 ~'e,r wordt aan een mus!i:ca1JP ge,.. 
wet"kt), sttraatani.mat:i.e (veel aanvragen u,ît 
Brosset~ en 'performsn.ce' ••. 
~ dat Cl1\l!C:i.ll'le moment ki,lam tajij,n bloi:\'de'Îlgen 
\f.l!ouw me"bruusk van bij ~a•ltei :Wegluüen, 
naar haar ~eggen, voor ·het midd~gmaa1. Bij 
?e•t naarbui.ten g,aan ho.o.i:de ik WaJ.,ter nog 
~Elit~ !li8JDpe,'.l!en van 'mi: h!ld e~g~,nl!-:i,]tli nog, 
v:èel meeL" willen zeggen·, msar :i,k weet niet 
goed wat ••. ' Ben andere keer, Walter, jon 
·i:i:en, een ,ani;lere keer, met w~t tnee,r tijt! Walter ? ·· · · .. 

Na de 2• we,i,e'ldoorlog had onze ekonomie 
M'!iEJ,!cT>b~id~,r,s ,nodiig -v-obr het vu;i!l:e !i'e.tlk 
in ver,sch.U;lende s,ekto,reo ( l,co ten, s t~al, 
textiel onderhoud, hoL"eca, ••• ). Nu, in ' . . deze tilld )lan ekonomische krul.S _gaan er 
stemmen op,,öm d'e.ze mensen, tbud.tien ,tr,e,-,ze,lliti.en. 
Haar gastaL"l5.eiders 'Zijn geen dydelijke 
werkkrachten meer, zij zij-n onmisbaar voor 
onze ,in'élustsrie. Fr,ank Mou1-ae,rt ~l<U,L) 1heef't 
'een·s berekend wa·t het e:tf.ekt z,ou zijn ~o 
dien men de gastarbeiders uit de liouwsektior 
zou tei:~gst~en. He-c L"esul.taat was ·dat 
v.gott e(tkc. !11.000 ga,S!ll_ar,be:i.dëps di.e tdft de 
bouw zouden ,worden we.gges1îuu:rd eil, i,n, de 
belgische industrie 17 ooo· arbeidsplaatsen 
zouàen ~e-r:l:011en gaan en er ongeveèr 10 
mi1lj,ariêl mi,ndeL' zou ife,produ:cecettd 1i7erden·. 
Velen van hen zuH,;n dus hier definitief 
blijven. O.p ekonomisch vlak "erd reeds 
-~aqg geijve~ll doo,i; ~e vakbe.ndeQ Ol!! deze 
gas,i:a'fJrbei'd'e1111 d'e ae.mok,rátis'che 17eáhten 
te ve,r,1.enen, die ook de beigische arbei 
der.s hebben. Sinds 1971 hebben de gas tar~ 
be,i'de1:1s kii.e)irech,t e,n kunnetl, 11:ij, .i:Xch V.11% 
keisba-axr stellen voor de ~ndikale'ver 
kieringen. 
Maar de gastarbeider is niet alleen een 
strll\;'i<dskpacht. Hi'li 1,1oon1t ook .erge_ns·. Dez.e 
won-ingen zelf tonen tneesta,1 duidelijk hoe 
het met de voorzi.eningen voor gai;1'arbeideFs 
is gesteld. Voorzieningen zoals sociale 
woningbouw, z;ij n vbo'l1 hen ej:i,b,~s:ea,~(le. To~li 
be~aalt de gastarbeider e~en goed als wij 
belastingen, RMZ,. • . Een i:,as carbeid•er heµ1t 
ook nood aap sociale en ku~curele voor 
zieningen zoals ied'ere ande't,e burger. Maai; 
politiek i~ hij onmondig en de politiekeEs 
houden dan ook geen of weinig rekening met· 
hun verlangens en "'e'rzu.cliMng'en. Y-anu,i t ,het 
oogpunt van demokratie en rechtvaardigheid 
is het dan ~ok onaanvaardb~ dat die deel 
van de bevolking_ zijn stem, nd.ec 1<;1n late~ 
hot;en op <gemeenct;Ujlk vhk. :I;nc!,i.'.4!! z.lJ ov.et; 
s~':"'recht zouden'kunnen beschikkep•, zouden 
ZlJ mee.r iiwloed kunnen uil!'oefenen om 
lang~ elektóx:ale weg hun eisen kr~eht bij 
ce z}?'i:te:n .. 
Op w'éttelijk vlak dienen .volgens ons een 
drietal maatt:egeten genomen te worden, dcie 
kunnen waarb?rr,en d:at de g~.!I tarbeiders ,niet 
1snger twëede-rangsbucget's zijn: 
l. Verwei:ven van een rechts zekere positie. 

Het w::sontwer~ :egelende de tgegang, 
-verM/-Jf.~ !Jes,t~~~ng en ve,r'iijder1ng vJn 
vreemdei~ngen diene dan ook drini;end, 
g9edgekeu Dd te wo,rden . · 

2. M~mta~i.tt;g.it van ae Bel.gen tegen.over de 
mtgna,n,een mo:t "v,e,rand•è-ten. H11,t i,,ens 
v,oorstei (G~i:nne] tot best~affing van 
b,epaalde doo17 r~cisme en xenofobie in 
•s;ege,ven <daden, 1iJkt ons ee:n gaede star,1: 
gm d·';-z,e open:l\ei,d .1at'(gs wette.1~jke ~g 'te 
L"ealiseren. Het gemeentebestuur van 
Leuven ~ou i~ nayolging van Turnhout 
het p1.aki~aac .te.egang ":erbo.den Moor 
v,:eemde't-1>nge~' )<unnen verbieden. 

3. Migranten, d1e 1anger dan v1.·J•.c 3· • B 1 ··· & aar 1n ,J. g1.e won':-n. moe.ten kun,nen deelnemen 
aa'il de poh,ti:e~ be.stu,i:,t-vormi,ng. Zij 
n;oette~ dàarom stemrecl\1; bel>be'il bij de 
~emeenteraadsvefilciezingen. • 
. e geme-!nteraad,. v;~n Le~ven ,zeu alvast: 
een mo.t·1.e •kunnen r,oedkeu~en . . . · h k • waa,t'lin zt1c3, 
<>:-1.c a koord ver1<1aart met d . stem .... e ei.s ,tot 

rec"t voo.r de gastarbeide't:s. 



~s we d,e k,i;antre'n, mogen geloven, k•dj.gt 
n~t geloof in partijen en p~lement ·steeds 
-mèer zwa'Jte detlken. Wat -wij e.r in. ieqer ge 
'.llal van o.~g~èp_e,n b"eb:t,e,n, •!i.s <!'iit de p-a,rtij 
'ên daru.,ván de iwootste schuldà'ragers· ~iju. 
Want well4! gewope mens - en däa-r rek~nen 
wij onszelf ond;er - s'l,llpt _nu ~og iet_;; van 
'811: da,t colllll\unau•ta,ir g~1èute:v, '\dat, geletier 
ovei; tec1mische kwesties, over ameademerl 
~en, over stemmingen in kamer en senaat, 
ever :p,a<ra,11elli!sme", zoall a if!umo •het naemt , 
Wat er :î'uistc fout liell ,net da't artike'1. S 
van de voorlopige gewestvo-rmin_g is aan on 
-Lè neus ,.,-oorbijgegaan. f:lp tlaciónaal v1.ak 
.is gë kiLa'o:f ,tus.s'ên p&11.oij poii~iÎ!ek en· be-· 
ll:olk,ing llus .iu10'ètt. · 
Mäar op gêineente!l'ijk vlak is alles tocb 
l<ile'Îne!," l;zeker _il,n zo 'ii '.k:J..e-in láridj à _al.s 
'hàu onzeL en d~ar s~~d r,l'e po~H,i;ielè'l!irs 
toch niet! zo ver van dê mensen af, je. kênt, 
.~e, zou j.e zo kunnen denk.en. Nïets is min 
dei; waa'!;. De wi:d.nige k,e-i,;en da1' er ,:r,a'n de 
p;µ,ti.j,en--uit connac ê gezochtt 'Wordt O).e:t: de 
l>ev:olkit!.g, dat cis ook 'M:e-x; tijdens de ver 
•!f:iezingen, zij liet dan gemeenteraadsv!'r 
k•Î'e'.i:ingen. P,1~l1e 1itiemmeni0nà'et=tj, !fesl!eunil' 
<>B vage ~elo~ten. Noc~ans kun je buiten 
die par-t:ij"en -niet om, all.s je in ons land 
<1;e·liel aan de po.H tieke beslui'!Wo-rming wil 
iilëe-lneme't. D~l: hêeft eé'.tî ·eJC!t~iaém-linie.sie 

. begeging als AMADA, nu PvdAJl, ook al _in 
J:tezien. Jè zou 'het een.noodzakelink l!,waad 
i'kánnen noemen. , 

Qmaat die par t i j en op hun manier nu juist 
t;oeh <be'l.ang:rij k, -wat\enc, g,falgen wij 's snu.f 
·~elen wellle CÓJ!·t-ac,ten,1,·:btj - buiten de ver+ 
ldezi11geil om -- nog ondei;:h-ielden met de 
'basis'. zoals-ctac he1<'1:. We ontdekten, dat 
e.i;, nà."t!=' b~!l.,s, if:ees oof;r]j:en" .v.oiRi;dàns·oe,fe~ 
ningen, gedsltrtijd,en en vergadgringep., ook 
nog zpie:t:s bestond als een parti' - 
blad. ~oor de ,CVP i~ dat De 
-niet om. !Ie maagq vets'ènljné . 
Voor de :BSP heet "het De Weeziga 
daags ver~chijoend stencil,1:je'). De VU,, de 
·;p,yy: en _<Je 1G', alLsook, .ander e mfod'ei;h,ei,ds 
partijen, maken 1• "7oornamel.i,jk gebruik -,,,.'i\ 
cfè·'regig.nale bladzijden. iu hun nationale 
p_µb!l.ik'att-es, D~aast·delen ze ook wel 's 
,een pmqfletje l,\liit (vnl. iln ve~iez1l!ngs 
eri<>des) n.a.v, · een b·epaàld gemeeru:e•l!ijk 

fil!,gen, .wij <'denkep. iltatuµ;1;1l-;i;;l;~: 
lad, dat koot geld~ dat:. '!,s' be. 

en we er zelf g-een 
,belangrij"ke gemeen- 
t!ie, :Li-1 s to.ppen., :w.ant 

de weinige 'scha- 
ewoo11.lid. Maar nee. 

te p~aats b'edoeld 
en het ei~en 

1 1s 
ast 
á:a 

ve.n met het oog op de volgende verkie-zin 
gen •.. Zo zit dat. 

.V:aor. ons, ligt: dé -1aats:te "Sehake'l." (w,i&rop 
reeds een van onze lezers r eageende in de 
'Open Staldeur' van Oijlep.2), verschenen 
-i;pnd nieul_iljaar. Er li_g/?ien ook ~nkele nu~ 
mer s van "De We·ergalm" uit 19.80 en '79 (die 
l~atste namen we· maar vluchtig door) en een 
aantal stenciltjes van de VlJ n.a.v. de eve 
~ementenhal en de.vet~aveling van het Vlier 
b'eêkveld. We nemen eerst "De Schàkel" onder 
de loupe. 
"De Schake L" OP-ent met een nie.tszegg~nd in 
·t"eI'VÎ!èw met, '11, Qe Rey,clse, ,0:<Jt'-sè'h:e.pep van 
maatschappelijk welzijn en gezin, waarin 
i_ntervie.wer en geintcrv.iewde de- rol asnne 
men van oude be~enden, qie ~l~a~ allang 
n-iet mee'li'. gezie-n hebb,ej;t. waaruit wij ;µ"à'st 
b,esluiten dail zelfs de partij leden slech c 
ingelicht zijn over het doen en laten van 
de schepen van pun ei,g,en pa-rt.i:i ( '.We 'hçren. 
er zo weimig Van·' 0 zeg,t de interviewer). 
Er worden alleen maar informatieve vragen 
gêSceld (wie legt nu djn eigen partij het 
!lllU•t7 a,an·'de s'che\mnH en als u-itgel-eid-e 
k'r_ijgt de schepen nog een proficia.t toege 
wenst. Verder een uitnodiging -yoor het jaar 
iij ksç s;_q,u()"e-r I adressen van CV;J1-g~meent"e 
raads).edé!l, Qpr0epen tot steu!) en lidmaa-t 
schap vijn de CVP en nog wat berichten over 
park l•ücbocte '(in de zin van 'we hebben 
téch ge'L,ij'k geha'Cl-') en. ·0.jienbacr;é- 11-{èrklfn. 

Je moet nieti helderziende zijn om te .merken 
.flat de Gv:P-(-P\TV)_-,gemeente op gebied van open 
barli ~,e11•ken. naas ë nood,z,al<eÜj•ke ireJ1<beterin 
gen ook voldoende 'kemels' hee~t 'gesc'hoten', 
en nog 'schiet'. Denken we maat aan de ver 
~w;e:Jni:t1,g v,àn de îe·s:s.e'lcbe!!! :g ,en., d_e oms,t-x;e.den 
evenementenhal in Re·sse'-1-Lo oj dé veraieti 
ging van het Ladeuzeplein. in.Leuven. ~en 
i,iaord daarover natuurlijk in 'j,le .S.chql,el'. 
1\il. -ç.,: :ile ênd.ge ki;,j;tiek op dh 16e!!]:'rd:d ze,u kun 
nen hebben word,t al bij voorbaat in e!àh 
bepaalde hoek gedrumd. De opstel~er van 
•he;t; bei;,ä;~t i.,i,;!,ll• ,O,,;>enba;re we11-k'e!) •heeft 1hetr 
over 'negá.tieve ·1&ach-11ê!'i'', r'{w.iJ-/;i,kastezos, 
die nooit" 61'VaPen beZeidsmensen -wiUen ge- 
1:uven '• acte. óan 'Was de "VotkfllNlJ:ht" :van 
i"6-11,1-'l9 · tocih i'.\Vts~e ,lt,-,;d\,tiscl\e'fl, toeir de 

, M da= enige ,n,a_gen s:telde rond de lRost 
prij s van de ev,enementenhal en he.c. coqeep t 
er1,<an. De ,nraag is -natu.ud1l}k o'f liet daa;ii 
&;i.j zal b'l i j;ven. 
!Q:oon op l)et wel.'1<. is eE!n artikell van .iemand 
die zioh 't schri,jve1:1ttje noemt, en waar~n 
de, ge,me'enll'"ej50H:,ti<èk b.i,jitj.a ,te,t 0•i,n 1he.t absui; 
d'e -vetgelelèen w.drdn met een vo~·ltbaltnu!Jich. 
Score: 3 -voord~ CVP en O voor de opposLttLe. 
,i:;,r wo;rdti ël~ :BSP è.n de 1,/0 ,vel'we:lten <;Ie ge-. 
me:enteHálf? gedegrad'é.e,;iJ1 te hèb~e'n tto t een 
!praatbarak', terwij 1 d'e sehrijve'r zeM d~ 
geme-ent.e:raad verlaagt tot een v,oetbalmatch. 
Maar ,l,n a1l dJ, n e:>.va,Jl\mo.etl zal!, i,e, ,,daat weï 
-nièt aan gedacht hebben-. Met· weinig over 
tuigende argumenten ,Cweil½e leek beg~ijpt 
daze bad: "$fir,eelf.t me,t !l?n tie beqrotihq 
cue~ ~pc~n'fJ.iemen adh àeg'ii Je V./J-wooM~0Q,2> 
dsz-: 11ak10o»d met hst begvi,p fiscale ge'l-ijk- 

, . ' 

he:-i:d ... màal' dts hi';i bi:}na gedaan heeft dan 
?;QfUJ /; hij erbij-~ "niet. akJcootod -te zijn om 
/::e ha.rmon-iseren"1.) - et'- zijn îaarsch'ijnli.jk 
evenveel losse .feitj,es ·IUiJ: ,de gemee_nt'è-:raad 
.aan, te ha-ien die zich tegen CVP-PVV keren - 
en geschimp boort''t schrijvèrtje de óppo 
süie de grond in. Van oqze ~~nt geven wci.j 
toe dat dè oppos"itieta:äl cl'ikwijJ.s v'eiJ, weg 
heeft van slap tegen.gepruttel, maar als je 
ooit 's aan de 1.ijve meegemaa:kt pebt 'hóe 
ee:n 'de_m0,c-ra ti!lci>he' gemeente va-ad wer-~t, be 
sef je ook beter dat zelfs een. ster:k-e op 
p.ositie hier gewo.on monddood gemaakt kan 
wo_'rden. W:ant a,l;, het !!Top aankomt, n_a be 
t!w:Lsting, t'e ste1(lll\en vo.or een bep·a-a:~d vooi! 
stel, dan heeft de CVP met haar gedwe..eë 
coalitievolgeliQ.gen van de PVV aZtijd de 
<tll!;erde,h-~id (z.e z_ijn t'çi;ch ver,l<o.zef!, n'i:et?D., , 
tèi:iz:i;j enkele meîlsen 1rai1 de ,efügen pa1ttfij 
hardnekkig gaan dwarsli'ggen, ~t een zeld 
zaamheid is. De opj)ositi.e zo.u i!u.s 11e'ê zo 
g0ed thu'îs ·kun,nen blijven, z~ hl!1en hel! 
toah nooit, zelfs niet mêt de meest over 
cuigende argumenten. Tot zover "De Scbakel". 

"·P.e Weergalm'' ko'fnt er s tukkeit bé te,: uilt!'. Je 
krijgt hi.er al eh flink stuk i'utorma.tie 
al is ze dan BSP~gekleig;d en teveel louê~C 
emotioneel aallvë1sgeri,èbt o:p net ,hui<Lige 
C':VP--PV'l-b.e,r:imd .. (;lok hièt · ontbreek-tt he.t d-;Ï/k 
wij ls aan zinnig!! en duidelijk omschr-even 
argument_en. Verfrissend is wal dat ei; ook 
krüiel.<. op )Je eiige-n partij :i,n :,,roo'v.k0mt: 
zo word,t er gell!eld dat d.e BSP-€ractie re 
gelmatige 'sch"ll!P.avisten' te-lt, die vroeg 
t_ijdig de .gemeenteccaad v.erlaten. •Een ·andel' 
nu~~r be'V'ii't eert (,he1aas niet zo he'1d'et:EQ 
~r.1.t1ek_op de kloof tussen hoge.re partij 
uisc-ant.1.es en gewone leden. 
{é vi;ndt ;er v.~t\Z'l-_1.fs,p~èk;,en.d pok _,éle 1b-li-jk 
ba-a11 onv-et'mij.d!eli,Îke p"i'o:pàgand'a -voor 'het 
sociaal dienstbetoon in, teestverslagen en 
o.pr0epen ~t grote balJ.leJ1. ,(lees,.balà) en 
';-"'Il- ui,tgeb~eide á'ètà!vrteitertk11i::e'):ld e;r,. He-t 
~s opmer1c-e~ijk, hoê h,ier het belang. van: wel 
l.swaar kle~ne actiegroep j e.s dood-gezwegen 
wor,dt, .zoals bv. de nie:t'-0nbe•lang-~qke llii.-j, 
d1iage van het l<.eu:vense Uoppe.rsk-01iÛ:tee in 
de strijd -voor betere werklozenlokaleh (al 
leen Ubert el\ d.e social;i,s ti!,che fract:ie 
w'oi,äen :ve;tme":l!cp~ . H_e·~ j SlJ.'e11aa11g ~~na llc;ten'de 
ve'l!.ze~ tegen het :~oor de BSP weinig vle;i.- 
ende 'l.nval,swegproJect, gédirigeera vanuit 
e,en. bu~tt-ac.t:L,ecomitl.i (4at O!!-cle:r"ussen van 
bel!!e.tlt:i.ng, an naàiD ver'and.el'de~ woiid t b-i-er 
geneuitralisee,:,d meel: het zinnetj'.e: "Uit de 
buurt komen er nu aZZer1.ei vrog61'1 Zoe om 
de v_erkèew.shinäeai. -be 1wi Záe-11,m ( ••• ) 11. '· e)> .... 
je_è'tief :iis -a.nd'ers ••. Ve:iider moe·t men h·et 
ook a,1 's !\ebben v.an een :rabiaat -anticoDlll\1- 
ni:sme., cl.aar woa,r de sameq,s tel:ters van "Dé 
WeQ>1,1gaû.m" ui tiiia.H!'e"'(I. bege~ 11ma:r>:ifi.sti.sch 
Zeninia'tis-che th1ion•en (\Sic)", dit n.a.v. 
de ,Russïscl\e inval io Afghanî.,s,tan. Als wij 
het ecii\b~ nie,~ ,vl!'1,1keetid, vooi; hebben h 
óok ~et revisionisme een afleidin'g v:m de 
m~:xi~tische theori~ën. Tenzij de SP (die 
W1:J h'l.er ben o~~P'h.be nqg: al 1:ija 11:S"P l\.0e 
men,) ér oqg BI)de're theorieën· op nahoutlt. 

l 



• 

DOORB' 
d'etli, nf~r,,.zozefl'II we1J.\vaaPt a;J:s we'mzdijlh ; ,111èlf 
aandacl'i-t- en be,toJ.t,iêt'i,ng van ltf·e,i-ne l!eVeQs 
gemeenscbappen en met zorg voor het miljeu, 
Dit socialisme van de de,rde fa_se wordt als 
volgt ' eeDd: 
" ,Jin ·• tre fase tot o 1920 ~v:e•r- 
ae de- stirsche ·b'el'e de ont- 
voog -, _ng· a de ar1ie.iders aarvan, de 
socia•l:è' toestand bearoev,end en mensonwaai; 
dig \IBS,, •• 
[n eede fas_e, die ,U.ep c-o.t half.weg de 
,zes ó1aren, J,,egjte 'het soci>aTisme zlëh 
to verovenfog van .de ·lfl'g,emene wd- 
vaart .••. 
Nu bev·i,ndt het s e 'n de derde 
f Daal'Ï,n wor ge en an t e 
"1 n o e · kunnen· 
v t im en ire uite'l'- 
Hj aan demo-· 
cratie en rechtv 'd, toch een- 
zaam, onvci.j en ongelukkig kunnen zijn. Wij zij 
zijn n bewust dat het li,ensel ijk .g},:- 
Luk n, :rtiseh volgt uit e·en verhogJn,g 
van d! · ·" 
Wij z lij dat men. ook i,n de 
socia ng komaf wil maken D1eê• 
éle vco ro oven progressieven van 
katholieken huize. llàár de tekst van Door- 
braak is ,toch va algeme.en. 
Men kan er non · en . ,W.e 'g,i,ngen 
daarom p~aten me le van e laert, fra~- 
tievoor~itter van ~e SP in de gemeenteraad; 
over de betekenis van Doorbraak voor de ge- 
meentep,;,J:itiek. · 

J 
1 

i 
l 

et, die'deza n111Uil l\e'aft 
het ,waa geenszins de be 

ndacht van de pu1Uieke 
en op het feit dat ook da 
part:Lj doo-rgebrok-en :i,s in 
e;en ban'siba-1':iige 1p.11,rl!!ij. l{e.t 
be'do.é'I,i;ng om de· Á"and'acht 

_ op hè.t fei,t dat d,e soci-al!isti.sche 
o· verlca lkt i,s, dat ze op het; punt 
or lle breken. 
w4û.t o,p d~~ oge11bU riss,e 

)l! de' SP1, d-ie ,dê. be.doe.1 e ft 
nss'iev:en van kl',ts.te'liiJilsè t aan 
zuigen. Men hoop,.t op e m n tegen" 
• c:ht te vot"lllen teg co · eve 

!tracht · · la ei e vor- 
men to i,t' t:ij, ca'l,!! 
óVel'l\e , , ep dioor 
de CVP a er ai;ei- 
ging. p n gee~t~lijk klb 
-•t1DOe . et moge n a roo:i;- 
delen ' · oli e o,p- 
zichte jziî, ,we,&- 
gewer,lê . 
In het · wo m een b·eê'ld' ge- 
geven Vat\ het soci n de:· de'rde fase 
váarin ae ogressieven, - " 

log h kunnen• he.r- 
ats s:i,e ~o,t.dl: 4.n 
'ten at. 
ijk 1mago af van' de 

s 1' v n he.t materiële 
en che _ . Er is sprake 
va ·11ij_k geiiuk, de ll<an.s;armen, die 
-~e ·ts in conze zot1g "1,.0et.en belU.e- 

vernieuwing in de Leuvense BSP 

cyFiHce 
D~: Ka ver de geschie- 
deöts v yense ? 

GVM : 11.•,i.:ii),n de B~1):g geko- 
men 1.n n .1953-1954 bes·tuu.tfunk- 
ties g lleen-maar iets 
ove-r d en da; gr.oten- 

f · · keen 
r e en 
0 S • 
~ ~ qU 

aa 'Jlob- 
back e anrs , voor Wilsea.e aan 
,Pol J:)ecou. 
"11,n l,(eaaell.-l,9 ,Jie.e'fti ed1.1 ar 
ä'e meertteil'ieia geha : 'IJ, ' , 
ondei;&11eking- tijden wer tot 
het einde van d-e ja Men K;sse'l- 
Lo dan ook de " Rode ure c ". · 

Ot: Wat gens •U de OO'l'~~~en "1:an de 
èfuiei;ui, de BS.P ? 

:\IM: In m'IIJn·i>ersoonlij~e visie beöben 
2 elementen ges~ld. Ten eers~e 
j z iging- in pe samens tel1 i ng v~11 de 
i,ng. IDe.'f;'ewe11k8'1,e1.4i,:ig in de iîfdus tlr;,e 

•1,eu:v,ens,e- is s,terk ia)lt.eJiû,'hg~s,fa:n., 
tiabe sektol' en d'!n voo.ral dé' lioe- 
en de universiteit hebben,ç.en grote 

e gek~nd. Er zijn dus in Kess..el-Lo 
mdjte,lingen uït )let oost.en van 
ncl!i.s•ae111ent •ko!llen wa;nen en , ui,t ,1',,im 
deze, gebieden stand iie B·Si! J!l'."ÏJJ 

n Unive~~iheit zijn ka- 
• bij ultstek en vrDe- 
. aar dat personeels- 

t is nu ge- 
"-''rij, Jt®;te 
een ~~een~ 
gemeente 
't de 

VJ\N NELLJ\ERT 
lcere k Las.s e zich in. IC!1.ssel-Lo ~am vesti- 
gen. heeft daàto-p hondi pee-ld 
d~or rkal!elhig:s"pMiti,e~, en 
ru.eu e meQ.s.en.; vooral 1..d ien- 
sten , naar Kessel-Lo aantrok. 
Er hebben ook pe,:,soonlijke elementen ge- 
spe rgemeest,er Roelants was zeer po- 

-to ook n-iet BSP-ers, 
. i · 58 wist itelierean 
uwe :t·s't'erm:i!jt\' me·er zou 

· VP t toen Dt. OeJonghe 
naai; .. hov,en, die ook een zeer ge- 
kende · as. 
Er ziii, ut.en g~akt do r. We 
hébben en.Çie 01îl:'d'.eze v, gen 

, ingesp. 
OP : Niet alleen .over V~aanderen, als geheel- 
besch aa,: oo meen · · vlak 
gaat chcei; a n ge- 
m~enf -e'r.ko'.t · n vee11 
élicl\t ·e kiez · me~r 
mogel om ko - lking 
te o n. 'l:oc d'!t. ook, op 
plaatl lak ~e stisc.he partij 
e17 at dei: 1-n om mênsel\ !(oor 
ha·a.r ~;en t,e ei:>en11 $.n gebrék 
aan,- b :i,ng, w • , . ? 

CVM: I:n =kere zin ja. De ns~ werd te veel 
beschouwd als een politieke p d 

• • 1 e 
nevenl? · · ~es van de soci he 
beweg'II Zl'/ak uvt'ge'bo~d -h _ 
11• ¾ 0 

•~e"e rentegen neellt aan~ 
tali orga1\]'.sat1ea : ziekenhuiize ioorbe td 
welzijnsinsrellingen -van allerlei aard .e ' 
oharita~eve vei:enigfoge.n, zeer goed ui.çge 
bou~e g eugd:ver,anigiJige,n,, ., . . I,.n di;e zin 
kan 'i)e ;.eggen 1c!1Jt :lje ~:tl\01l'iieke.n-me,11 ee.11 
aantal d,iingen veel diiohs!!er bij cle mensen 
staan dan de 1ocialistan. De BSP heeft te 
veel gepredikt: 0 Dat ie een taalt van da 

heid.", terwijl de katholieken daar niet 

opgewa~ht hebben en met een enorme inzec 
van v,djwillig!;l;S een beweg,ing hebben uit 
g~bouwd op v.e'lie do.meinen· v,atHd'e samen<lte 
ving. OP dac v.J:<!k moeten ,(e d't1s op e:,igep 
bors"C' kloppen. De vraag is natuurlijk of 
de BSP nu nog een heel eigen net moet qp. 
bouwen ( een onde'rwij sne·t bij.voorbeeld/)::; 
of zpi:ets 11al go·e.d zou zijn 'Voor o,ns La'!,&; 
dat. is êl:!' 01> los·sing ook ni.et. Maa,r at.ge 
meen '\Gan .gezegd worden dat ~anu{t onze 
kant de dagelijkse ~erki~g n,,ar de mensen 
toe te wensen over laat. 

DP : Het ls ook opvalle · ·n buurtko- 
mitee·s ,, ak.t,iewi:o.epen, a' .en, ..• 
de BSF' weinig df. ni:et ~ is. 
CVM : Dat is wu:uurlijk een kwestie van 
me'.'~en. hebben. Aktiiegroepen en dergeÜjke 
dr1.:1v,en mees,tal óp intellekt.ueleen of; ten 
mins:~e., op mensen;cmet een zéR,et;,e g,naad N''J11 
-vorm:i:.ilg en daal'aan is de BSP, ·niet. zó r-4j:k. 
OP: We hebben tóeb de ind,:,uR dat de ~SH 
k':'i_is.en voo-rbij laat gaan om o.p plaatse- 
! •lak tot samenwerking te komen m-èt 
o nl<eHj,ken. lief yoor,beèllii;\ dat ons 
n_ ~dier vo,or de ,gees c s t.a:a-t, is d•a,t v.an 
de pe:i,al~ de sta'g-sk.rant die vanuit de' .BSI! 
ongève·er gelijktijdig met bet Dijlepaa.l'd 
scaz:7t.e en waar.mee we niet toe een samen~ ,,;er ' nden komé.n door hun ,s,tr akke ,011- 
·s,t.e 
ev . htans worden er wel! pog,;imgen, ge- 
daa en tuime!'e ·kring te bereiken. · 
Me s het wel zo, dat de BSP die me'n"' 
se . i t ,bi ·vaotbeéld via de voor- 
Ara 1 1 • • h , .· . .. e,~!ar 1n \,e;-i; kade,11 ;van 
~ki! · h -ial.l.l!sme ~. lfet kon\~ ei: 
dan ee '- mensen <le sl!appen naa'r 
d!. en van de BSP moeten -zetllen. Dat wij 
W~J naar mensen toê'gaan gebeur.t veel mi.nd~. 

~P e.m d /.1.,i;gt t."od,h heel wát 
~n · e· •Ïs gemeenilenad;·id.~ 
,,e ·ch "· , ,tot a~ d·oss'iers. Met 
zon hoop gege ens is toch veel meer te 
doen dan nu gebeu:t't 7 

OVM. :.fa" maar a•ls iel< dat eventjes m x:e- 
'la•tl.l',l:el'<en,. • • J'ul.l. H,e a11u ikellcs ON'< d a,,.g 
meenf~aad he•t.en t.ocb oolt., er er e "ge- , of '.iJ e ge.meent,ep11aîtt 

zo <ets: ~n !lndere kranten vind j·e vaak 
~eze~ae 1.d':e: de gemeentera9!i ia een prirat· 
ara... !Jat i.s ook -vool' "e ·a l - 

:Va11daa11, élat ik me ' ., n ge ee, te zo. 
doe u>s. ,:. · es.~al kor te t~asenl(omateQ,; 

• •-~~ r-Omt er v,oo11;:al: op . ~ 
d1ie de beiiol\Q.ing t neJU" • qe ,pel'&, . - ver egenwoordig~ in.l!o~- 
mat1e te verstrekk.en over wat er ;ebeurt ~ 
over oi:i.z.e atandpunt."-en. • Verdu is èle ...,. 
maantrer~ad van weinig belang, . • ge 



INGEN ' 1 

, ;, 1;,a. 
,f ;e 

1>1' • D- - • l veorba<!,l pro_1:est aan 
get)a of ~.t .gebi':~k 
.zo dat die tussen 
wo~de~, als ~è BSP 

z•i9h, · . <!•t kerm.en.. !lig - 
voorn te werol<en aan 
de ia tuurplaq. Toen 
:i.n,het agere ·k1<cedieten 
voor s en goedgè- 
keurd te hoten. 

GVMc ' r · wweark, 
niet r en in 
het.Leuven/ie einfg 
aktcirei: zijn. ,iJ IJ0 
opgegeven, o k ts 
gelfourde. en ik .f'e ag 
me:!: .,j\'.onktre'.t(e di'ng d ,.,iil 
niet zeggen dat r _ rdeni~g en 
samènilevingspp,bo~w ons niet ~nter~~seren. 
De z..aken Tond 'h'e'.t s t,rulètuu7".p,4;ap wo'Mgén. wê 

ibîjvool)beeld goell op, en cfa:ä.r hebb"en "e 
on:zil!c ,.-enilig ook ov,er •. We yl.it>,den dat som 
mige principes :l!'an het, 111!11uk-iiuür'P"lllm 11,ê,!Jf' 
~eerd zijn. Daarnaast vl.inden dat hèt sttuk 
tuurplan C!JI dit °-genbHk. een behchelij!<e 
.fa~es ,wàa,: gé'en• lll'.~ken'!ng mee ggi(oude.n 
vordt. Het gemeentebestuur overtreédll haast 
~~µ.jks me.t haar ,plannen de principes 
u~ 1:leli nruktilurplan. We we'ten ilà~ e11 
"{11~et Leuveale heel wat 1QePSen die er oo~ 

er denken, Maar o1i die aaarom met ace 
il :f%ontvÓ.rmén bi een ·anlerl vl"S:/l&.• 

n v.an de- partij voor 
·even uit de 1$8.t}lo- 

in Leûvea 

dj, &'l •be 
was 

Z'oah we i.n d:e in leidiÎ!ng stelden i & d9_01' 
l:>J;aalt v,oot'al! gertc,hl! to:h p,rogrC'ss<ieVaen van 
chri&t~Iijke herkomst. Wij :vroegen ~an J. 
MAMPl)Y:S van •~is tenen voer het social<i.sme, 
;na·1rr zf}ö meri&11g ov-e11 d'e bp·a,ra,tire doar~ 
braak en de [etekenjis voo11 de gemee.ncepo•li 
·tiek. 
[<n. ll(VS-1\euv,en- h ,e'li •non w-e~nig .g·epra'n1L over 
doorbra.ak. Deze problemat-iek lig.t buiten 
'.het huidige 1,1e,rking~el!'spea,tief. ~'VS-Leyven 
aoet vo,or:h s'tiudi:ewerk over de ehr'ist:ei);ij'k:.é 
zuil voor de nationale beweging, 1n Kessel-Lo 
is er wel een groep1 die meer ,pi,aatselijk 
w~r,1<,t. ~r l,jl' éfä,ar een li>erkg~oep Man s,fa'I! t 
gegaan, -die de, t;egoe•ling heeft de gemeente- 

1P-Oil.ci.tiek en vó:i>.al ~e rol van d'e CV.P dÎurrin 
-,,,at rile'e:,; vare d\içllté'IJ;bij ,t'e ~o1gen. 
D.e eecsue pr.oiri tei't van dé wer~ing 1,igt 
binnen de katholieléê zuil. Zij ijveren in 
dré eeT•st'e p,laa.ts vodi:i een Tad'ika•le to:ë 
passing van de christelijke pri~~ipe.s in 
d" •ka~l!o,lieke argani:s:aties•, voo,~al de ar 
ll'ei!de1;;s'bewegH1g en• de j.eugdorg,1n:i:,satfä's. 
Op lange tennijn heeft een radikale om-· 
v_onnin.g van de maatschappij meer kans door 
zo ~'e wercken dan door de °'t;<>e'.treli'i:ng van 
enkele~ toe de BSP. Aan d" ene kant juicht 
111.en de r•adikalissering ( de· Horge_n, Zaire, 
Etrrosy.s•tem, de rakec·ccn, ... ) tQI! maar men 
h.eeft toch heel wat: twij.fel.9: 

" A,l!s,d~ BSP een bi<tJl<se .partió wprd't ,Có.n 
dé'.rl:ij nd d'ooi, de redaktie van DF"î:"""dan 
moeten we ons Haarover verheugen maar.de 

twijfels z1an groo·t. " ( Xering januari 198,0) 
Hoe 1ne11,. via een socian1-cle.J!!Qcra,tie QilZ.~ 
a'erde fase moet 1,1aarmaken lllij.ft een groot 
vraagneken. Voor KVS moet men duidelLjk 
a-nti"'k,aiinali,,s,r,;lsche keuren maken en ci,ie 
z,ijn i,n het manifest n,iet êe beSj)eul'en,. Op 
het laatste congres 1,1erd de verklaring van 
<l\1a:i;,e~n0n a11s .verouderd aii:gedaa-n. De ''klas,s·e 
strijd"-bijl werd in alle stiite begraven. 
Een open vraag blijft nog waaoofn BSP-ers 
zqa•l,s Je; S:Lee'èkx en Maiicel! Ueneckere,. , c:l,~e 
z.ich teeds jaar en dag voor een progressieve 
f~ontvorming inzet.ten en aan de basis effek. 
tief met chris,re,'Qeo Sáll)en,;e11li,èn, niet bij 
het initia'tief 1,1êrd·éo betrokk.eo ? 
De vraag of het manifest niet meer is dan een 
e¾ek.tot'ia,le imago·bu,Ua.ing van de :VlaamS'e 
socialisten, die de machtige CVP-adem in 
bun verouderde en ve11kalkt.e nek;,ewels voe 
len, btijft1onpeantl{0ord. 
Ptoressiev-e k~xstenen en &elen van de l<riste 
lij k.e arbeidersbeweging hebben meer moeite 
111eè net 'óppol.'Cut)i:s·tise'h l''l'•agm;itisme van de 
SP dan mee haar houding tegenover de gods 
d[epst. De manier waarop cle SP haar s~arc 
in·t.l'ok naa·r aanleia,ing va,:o' de raket,tren- 
kves tri.e., zal men nie't gemakkelijR vergeten. 

D~ Hoe denkt men dit konkreec aan te 
,pakk'e:o. weike groep·e_n gaat: men •aanspre 
kfill? 
CVM: U'.IDQet d,oorbraak niet verkeerd begrij 
pen , O,oorbraa~ is gêricht ~ot individll'e.n. 
~,j,j moeten zelf tot. ae over'tuigiilg komen 
dàc het zo niet verder k<!Q, Er Würden open 
've,i,gade1t,:Lngen ~i-ngertlch'.t, (lri.'e harîd e'l err ove r 
de plaatselijke en it1terna:tionale politiek. 

DJ : Wa.t me.t de. geme·ente·ràadsv,erkiezin·gen, 
i:o 1982? We hebben. geruchten ppgevanien 
dat O al be;ig zou z,ijn met het samenstel 
len van de lijsten? 
CVM :Oei, nee .•• lk zal U ~eggegwat U waar 
schijnlijk al gehoord hebt. Er z-ijn onlangs 
i:n. de BS·P ,enkele, konmri.ssies opged,cht on- , ,, 
der, antlère een kolllllli.ssie die zich bez;g 
ho~dt mgE de dokumentatie, voorbereiding 
va:ti· d,e pro~ag!!n:da e-g van l>i.,j,s•tvor,ming, tegen 
]98·2. Dat is ~ameliJk een '\traag i'ti d\i BSP, 
hoe dat laatste moei:. .ge.beuren. In 1976' 

-me•t• 'cl'e fusies va.s dat[ ee11 ll'J)eci>a:a"l geval 
el! -werd er rekening ·g-ehouden met. de d'eeL 
gemeenten. Vr.,oeger gi.ng desamenstell{ng 
'i~ d'e 1-i:d;st a,l't-ijd met een< " p,01'11 "., g,aa; 
d;,t was ook pl.'ó\;lematisch , omd<!l: er vaàk 
t'~gen i:e;nand gepolld werd. ( a·ls ik wi:,l 
c!it Man Mel,Jra'e111t 1b0Ycen ·op d'e l~j"st komt 
en ik 1,1eçt dac Iobback z-ij.n voornaamst ·'te 
genstrever is, dan z~t ik.Tobback onder 
aan inii.!in· :v:0011keu~JJ,~j st,., 0.0,R a))! :v;ind dik Tqb~ 
&ack een gooi:e·. l!k l!Oll dus voor van Mel 
Laert ,en tegen TQbbàèk.~ 
De. %11:f!gJ,n ,wa~ de l}~-r nu o:ók mee;_,zi,t, izijJn 
dl!!' ook: in h_oeverre gaan we reke'hirfg boud'eil 
~t de woegere deetgemeenten en gaa.n we 
d·e p.o,J,1', o,f eç.n ande,r,e man~er gebru,ilken 
011!' de voJ!gord!i, van d'e kandidaten vast l:'e 
leggen. 
Wa;t' 11ett,é\€c he.e soo,r,t ,mensen, dat op de Hj1s 
zrl kunnen v~~}Romeh: de v.raag sce]t zieh 
of dat allemaal mens~n moeten zijn die al 
215, jaa11 wet e!ID .iJ.i.d•6oek1 e ;;i';o"DaOcof)ènq, H-i:eJ1- 
ove11 is nog gè,e'n be·s·•lis'sing, maa-t all:i-cht 
za'l e,r een vernieu\fl!Dg te zien .z.'ijj n in 'de 
l.,i,füs:t van del S:Plo 
OP: Misschien kan lJ> toch al ver,k.l,appen in 
'<e!l'ke r&ch,ting die tv.e1mieal'1,ing,.zal 81\,ap ? 

OVM : Dac za•l zeker een flinke "erjonging' 
van de kandidaten zijn. Verder: een grotere 
aanwot:i.ghe!i.cl van y.t,~u,,.,eni, ·Eventued oo-~ 
aansen d°ie niet tot .!Ie lternl!eden van de 
partij behoren. Nie,~~leden van de partij 
kun~11n natuurlijk n1ét o.p,genome>n worden., 
1DBarhet zullen dus niet al!l!.emaal " ouwe 
trouwen " z!ljn. De rek11ute1r.i,ngsbasis is 

dus heel wat breder dan in 1976. 
Dat hangt ook samen met 'het -volfgende. We 
moeten <iaststel!len dat &e soci'a,listiische 
kiezer tegenvoordig meex: voor.kJO~rstelÎIDe.n 
uit•bi;>en~.t, t~rwijl v,roe,&ec meer kop 
S'teruiifen Wé'l'.den uitgebracht. Da,t hee'f,t ,tohc 
gevolg dat de zogenaamd'e aanvulling van 
de lij,s,t -..<an g~oc;~r belang i,s, ifamand 
di:e op de 20~ste piaats• staa,e, he.effe ook 
oog kansen op een ~ooi Lesult~t. 

l)P : '1'!0.e Z i:.t het ,m)ait d·e ,, J:!O l 'Ï,\t.iel<ie da:k 
l0zen " ? Zij hebben toèh weind!g keuze 
Daarbij mag ,er toch ve.c...acht wprden, dat e11 
riaa~ t <ie 8S1' nog• andere g,;_o.e1>e•t:ing<en z"U1. 
len opkomen, die op hetzelfide kiezers 
eubliek mikken. Hoe gaat de BSP daar"op 
i,n,spel.en 7 

ÇVM : We i;aan zeker van gedachten wisse- 
1,eo met die " ,politieke daklozen " en ,we 
z\i ll!en 'ze ook ui t,(0:ru.gen o-p b;is'i_;,q van ons 
progrrumna. De kommi'.ssie is bezig om een 
prog~es,sief7'!,~!)ialits tisch progr:amma op te 
stellen, en ind.i,en die àakl:ozen1' aac ond'er 
schrijven zull'.en we ze n_iet: be.letten dat ze 
m_ee koD)en doen. 
Wat d-e 1R-P. betreft nebben we s·l!éèhte e't' 
v~:ing~n in verband met frontvo:rming. Die 
,z~Jn ni,at tot samenwer,king te 0,verhal:en. 
lfä•n d'e \IU denkén weo ook n!i!et dhckt, d'ie 
hebben 1tun ei•gen werking en zouden heil 
ee11d..er, a'ls een ver.oede,ring zien. 

DR : Tot slot een blik in de verre toe 
l!;oms t: ver,,,aeht u ,á_ät d,e CVP d'e abso'lute 
'lllee11d er,ne ,i.d zB,'l h.~1,en 7 1#,e BSP •l;l.ee'fstr nu 
î,n de opposi t,ie g_elleten -en kon. daarom 
mi,nder diensten leveren aan het kiezers 
publ iel,.,, -aangezî,en ze i:n ae o,(>"Pl"ll·i Üe' za,t·?, 

, CVM : Ik denk niet dat de GVP de absolute 
m;e,erd<!>ts"heid za,l ha-len in thee t.euvensC'. Het 
l\u:td,ig be,teidl :is oie•c zo populair, liet 
spreek~ de mensen niet aan. Een aantal 
zwakke i!?Un.t,en, <l•ic.e de be:vo lk,i-n& gr ie.ven: 
\tie eenti,allisá'tic liiln !l'e. lîtadsi:li:enst'en, iets. 1 
;,at ~11011wens tegen de kiesbelofcen in gaat. 
1?,an 1s er ook eeu. .ze-er Z\lare ~dll\inist>rat!i.e: 
net d\J~·~t maànd'en,eer je een lîo11wtoe•llating 
vasckr1Jgt om een venster uit te bx:eken· 
,daar,bli:jj is er een v0l1ed,ige afwezigheid' 

l 
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l 
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· .. · ., EIGINGE 
fken, ...ian 

111teUjt,e 
atieda verkaveld 

,en. Tenalotte i■
niet ei:g sym 

het piieatigepi:qj,ekt 
• 1111ntiegebo1tw ,gaa.t 
.beter beateed• Jil,Qrden 
1111 van bejaardenhu~p, 

T!i 

raai< met 
oomrijltetten, ? • 

een 'gespTek met' .• fan iVe,r;,s.ë;'Jiooten 

l) i he · omitee ontstaan? 
, ta in nu o,ogeveer 

r ·.e it ' 'iJ. lende 
• a d'i t. same~- 
o se o pen van 

geaachte t .nssel s scbl!1.jven 
:@e ens e · an he.t week- 
b!l.aa"L · aol he.t .,,J.,ak van 
part-i.jv g e,p,gang' na'll:•r een 
ali:ctiepar, J • 
Met dez - p IS november 
rorig j en ond 

r er al 
ge •he·t ~ = 8ffi 

dh i t 
cial e@ icbren tegen 
d~ ·at:o wou dat de 
"tHeuwe B~&Ji>l!.;'.t :i!niti,ltti!;l'f 
had genome!.l:we 2 dan, ,gekopp~ld 
en zo óntstrond aams aktie- 
kbmitee atoólmi>'!. 

:Wat is de ro1 van · het VMI.A ? 
·:21!} neemt 'een- aan;tra ilp zic'),,,,ne,t zo- 
a:tj' de and-e11e- orga · _ ,. Oors!)roril<,eitiliik 
~en de vergaderi - in de 'h:otet·aar 
~f: vane"! "mwari p zoek gegaan 
~r een 1 fe MarJa- 
'l!h:""arèse, le 
Het kont an èt · om11te·e .-,irs welli 
gelegen bo · de Soc. mutuaiJ.i- 
teit en ede chelse straat 
70.Deze moge al.Jkhe vem- 
ber als ,fo J/J,A!ll!ri iltee 
goedgekeura,.JJi•t ,he dee4! 
dat er tijdens de wei;~e.n info1'l!!3.tÎle kan 
doorgespeeltl-worden en wat tijd gestokan 
• een boel yraktisch werk(veralagen,uit- 

, 11gen,à'ff ic hes, natiç,na1:e ve-c,gade11 ingen) .. 
eel ~il ·tchtu dli't· een ~otit ileel 

et w~rt op de rug van één pèr,soon 
gescbov.en teNijl de meeste organ 
• zich ~eperken t9t het(af en toe) 

an de vergaderingen. 
zé zw4kke ,kanten j,s lret v:.-iw;. iin 
1t een echt ak'tiekOTQi,te!l;iwa-ar 
organi1eties samenwerken rond 
alctiepunt:. Ik denlc dat, niemand 

nisatia het 'V'ervLjt kan 
ergaderingen mantp11leen, 
a11 de do,elsc-el1ingen,,de 
· t, publiek. 
rbi:aalt"verwezenlijkt 

ei.ndeli;jk ia 
tart na 

Doorbraak is gesta'l't als een manifest 
•melr ,d,e •bedoeiliilng een pol,,i;'t!iteke diiskiu·ss-ie 
te st-i°lliu'hl'el) met mensen bdlnnen en bui 
ten de pattij ronµ konkrete poltt:i!eke 
aktiepunten,en vanuit de bekomme11nis om 
me.er o,penheid en ro.dil<alisering binnen 
de ,p'!p:t:LJ ,te ;v,e:r,kt'-iJ,g'!ln. , . 
liet h dezei(ftfe bekommë'.r•nils d.i;e ons ,naa1r 
het VA'KA dreef :udika>li~ering langsheen 
het hard maken van onze standpunten op 
vla1<,van defensie1dus een konkrete ver 
woor-d.i'l)g -V:<ir,bo11dl~n met ·ee? duide'.J.ij:kè 
al<:t :i!e en dlit ,isn samenwerk'~ng met anà:e;ten 
in jfên zo open mogelijke sfeer. 
Men verwijt soms de SP dàt ze met door 
b11aak en ook mat haar houding tegenover 
de k,'ët,nrak~ttey,,Z'a•i'l''e ... gewoon eèll 1ed·en- 

1 wer,viln'g'saklti!e J.p, _tou~ /h~~'.H gezet a·oor 
een scnijnradi<ka]isering wáarvan op,., 
regar.irngsvlak toch niets ~e merken valt. 
Het is duideH:jk dat de verdeeldheid van 
l'int_s vele 'SP-er,s dwars z,itt. In veel ge- 
v.ij;'J;;ën 1-/0J!ll•t <!'ë> SP imrnet'cs gekonhont:téerll 
m,!!,t ·de gtó'eiènde macht van de CV,P-s1:aat, 
V·and'lrar dat sptimri,gen in gans dit gebeuren 
vooral de nood~aak van lellenwervirig 
zul.lèn Seklemtçnen,enerzijds als t.egE!n 
~tjit van de GIJiR,a-ndel'zij,ds ails aangr;.oei ' 
van ·-a.e p1"ogres:llieve bewegfog in v1:ianderen. 
Operatie doorbràak is echt-en meer dan. dat: 
de ~~dikalisering is 90k een historisch 
fenonfeen.De ekqnomische krisis van de 
7~7.r ;ï:aren heeft bij alle politieke par 
nJ·en een he,i;werken van d"e· ideeën ngdtg 
gemaakt. 
De doorbraak-ideeën van a·e SP op het 
vlak van defensie,Zaire werden reeds ge 
form_µleerd op h.ec kongces- van 1974. Daar 
we.i:~· ~.a. _opgêko.mcn voor ·e·en t.<cdar~ii,dse, 
evet;1w1chP.ae 1'.n :gekontrol:.eerd·c beperking 
vart de bewapeni:ng in l!,l)ropa en een ver 
minllering van de st.ri.jclk;achten,voor de 
op.r,ichtin& van a.toomvrij.e zones, voor een 
kQn.trole ,,op dé ,wap.enlnd11s J.r'i,e ... 
Verge'ten de S);>mj,nis'ters· d·ah ineens .a:l 
die mooie beloft.es? 
Ik denk dat we bet allemaal betreuren 
zowel binnen ;als buiten de partij dac'1"at 
dq~r" Van MiE!rt e11 de SP ve'i'd·edig/ wZ°t:d t, 
wei/-R·L~ _weet'k1ank vindt 01i t>egedngsniveau. 
Ener,ziJds is d_a;t C.è wijt:e'n aan het feit 
dac~e SP dikwijls atreen staat anderzijds 
dat men de regering niet graag laat vallen 
iezien de ernstige sociale toestand,(<ie 
O\TP' ,~enkt daa-11 bllijk,baa,i, anders over}. 
l.k v;,:n·d echcer niet dat de SP dan maar 
berar zwijgt als ze· op voorhand zou in 
zien_ dat iets niet door de regering zal 
aa;iv.:,,.ard worcdén. 
liet p.oli.tt,iserend ef.tieklt ,çfät door zo ee.n> 
aktie kan bereikt worden 'b inmiers niet 
t_e ~nderschaacen:er.is nu eens eindelijk 
op grote schaal ged1:skussieerd geworden 
g!lêP de def,en,11.iepolitiek van Relgie en 
d,e z',i[n, yari ,r,~u'§:aC;ht>i:,ge b,earaJ:;en te be 
ste~en aan wa'j'>'ens. 
Bo!lendi:.en is de rakettenzaak voor d•è SP 
nog nie~ afgesloten:•hec verdet verlo.op 
zal opn1.euw OB het S·Pbur.eàu ter spnake 
wollder• geb'J.!~~ht evtnaït! à€ ar-e·11h'Q.u<l,•Ïi1lg 
tus•sen pu,t~J en iregerllng. 
Kîi:;rlïij zal ech.ter veel a.fhangen van de 
pe11s0.,nen en d'e groepen die op onze -uit 
nO'd;ig,ingen t'ot samenwerking zullen ,ï,0- 
gaan. Al). s er o,p doo,11b11Sa~ enke'1 geànt.woo,rd 
wo~~" d:oor ifän aan'tra-1 ''d•a.:t.'1loze"ka1ir'i,ir'h 
ten ,dan hadden we beter gezw.egen. 
Als een aa~tal organisat~e~ nu niet willen 
,meewerken 1n •VAKA O!lldat ~e SP op [.2 
dece,mber 61Ten :v;erbod o,p het i:ns,talietrell 
van ~er,,nralte,tl!en hoefb ·kunnen bekqmen', 
dan komèn diie ·lJiaket ten er zeker binnen 
de kortste keren. 

DP: Zijn er nog al<tiee geplandq 
av: Ja.,en l.,i:ef,11t met de 60 il '70duizetid die 

er ®tok in Dreu:s•s'e-1 11ar;en op '9deèemll~r. 
25 aprU I benefiet fuif VAKÁ:-Louven iin 

de Zaal der Hallen 
Za.3 mei :nationale batogiqg in Kleine 
, )3rog.el, OveTpel t 
(~nlichtingen en propaganda op .de 
Mechelse.straat 10) 

~12 ~ei1eenheid1feest in de Leuvenaa 
sta4.ttschouwburg met VAU 
&l):imade 

.!IV: 

lll': 

JV: 

wat het dijlepaard 
na·g wilde epmerken 

Een SP met wind in de zeilen doet hoop rij 
zen. Is het dan t9c.p mogelijk, dat die 
,.oude ye:rzwiilde po'1!iti'èke p!H7~en 'len ve.r 
jongingskuur doormal?en ? (.En dan voo,cal 1,1a t 
mentaliteit betre,ft.) 
Voor iemand die de gemeentepolitiek al ja- 
renlang vo:1:gt ,, is .hé.t nochtans moeilijk om 
ze.nder ,voo1!behoud i,n if'e •hele d90,rbNtnk-on-, 
d·erneming te geloven. lHder-s in d1c b1'ad 
wordt een blik geworpen op het verledan, en 
moeten we váststellen dat dit niet de ee-rste 
ve,rjongingspo}&ing is vnn de socialisten., en 
qat het elienmi.n de ~rs te zou .zj,j n die na-, 
deihand uiêér met he.~ oppoets.ei'i van het -par 
tLj-imaso te maken blijkt Le hebben, dan 
met een werkelijke verandering in de aanpak. 

Da.L ,w,il niet zegg,en·, dQC liet 11ijlep1;1urd d.e 
vernictuwing.spog ing ~!i <.Ie SR or- voer hallel al 
zal doodv·erven. We z·utlen de verdere ge 
beurtenissen, zeker wat Leuven betreft, 
vol geil. Ondanks ons scepticisme hopen '1ile, 
d:it hot een 11ositie.ve onuwikkeling ~,aL 1,,ior 
den. 

Dit artikel was het eerste in een reeks. 
1'1e willen in de toekç,mst ook andere p.irtij 
en :>n ini·tia't:,1even, tond geine·entepo Li ciek 
a,m d-c ta·n'd voelen. We hó'pe'n d·aarmee e.en 
openbaar debat over de Leuven~e politieke 
wereld wat aan te wakkeren. ~ant de ge 
meenceraaiisverkiez,iangen in 1982 z i.j n niç.t 
_e~ns mee'\: veraf, en -wie van ons weet al, ol' 
w1e we zëkeir N11sT .mtl'eben ~ tP!l'~n 7. , •• 

• 

voetbal in de 
gemee11tera1ad 

(~vca.«.Uli.5) 

Relaas waren BSP en CV.P de enigen die een 
lfoht l..o~~ail. parti3biLaad_je ~ezat;~n. D,e ande 
re pa<r•till:Jen 1:ïebll',~ daar geen gelid voo,r zeg- 

' gen ze. Zè~fs de twee groten, die er w~l 
een hadden, klaagden over geldgebrek daar 
voor: Va~ de VU kr.egen we nog enk<üe pam- 
:fLekJes ~n handen n.- • • • ,. ,. • = Z'l,J·n ;!in heldere taal 
c;i?ges tt'l!illd, goed gedocurne.nteerd Maa,r o..6k 
1'11.er b1ij-kt de l · d ' .. d 

1
. . · 1 maatschapswerving onv.er- 

mJ.J. ~ 1Jk. We mogen de Heer l.oven naar het 
sch1.Jnt, dat er nog zoiets als de'vu be 
.staat, ":ant. anders waren wa allan" a.ill.emaal 
o:rn zeep . .-. "' 

De conclusie ligt voor de hand l' 'k h 
~ns. Zolang er geen duidel''k • lJ t .et 
in het z:ilc'- t is dt h l.J al cernat1.ef ,, ,, wor et hoo tijd 
de gevces,t,i,gde partr'e g · dat 
regtonaa-l, politiek\{; zowel nation.a·al: a!Le 
spelletje beschouwen t la~~e: a1s een 
taal spreekt naar 1~wa~rb~J Je een andere 
zit of ni,e.t, maarS.:ts ftt:ein de oppositie 
Zolang hert partij•bdan re e,rnat. 
het pét:aoonHjke P'l'l!st~• de ste11111ertw:l!n1:1t, 
het belaóg van de ~ewo1.ge P~ilne:en, b1ijft 
sehaduv. mi in die ach°: bevolking in da· 
langz1111111r,hand 40 .,..ad • uw WQTdt tlet zo 
·opl .. - en ••• en. pa, 4an •·. 
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Het zal voor de lezers van het ~ijlepaard 
wel gee.n geheim zijn da · , 1>t:ro- 

. gemeente· het 
t. Alles gen 
~. t~e en van 

e. We a~g- 
ontwi 7,9 
nis v J 

. ier gee 
een of ande-re parei i- 
deiJ.<i.j'k dat voo.x: ieder _ 
p1'ob!lemen op gemeent<e z-1.ch de vraag 
stelt hoe onze eisen het best ver- 
dedigd wo1,rden. J;n de nde partijen 
i_s men bezig met de v · g van de 
progra111113's en de lijs eid 
.x:o.nd dit gebeuren kan in- 
vloed hebben. We hopen alva hoofd- 
aT!tikel wat scof te leveren s- 
ku•ssie en he~ denken over ve en 
1radikaiisering van de- S~ in 
()V,er, die vernieuwing in de SP nebben wij, 
poiitieke daklozen, voor w~e Dooi,bJ?aak 
onde: meei:r lledoeld wps, t,ocb hee•L wae w;_agen. 
jqe -w-:i,llen g·e-en oude l(oe•ien ui'lf 11e sloott ,ba- 
len om de oude :voor9o'l:d1?il,en p te 
sehitpe~en 1. maa:-r ~n!Î,ge bed'en r lie'-U 

verleden en de huidi~e s t.ruk tuur van de SP 
maken het ons erg moeilijR om de S? op haar 
1o1oord te ge l ovcu. Wij wachten liiç~ spanning 
011 de eers~e concr eue s't appen , Want wij beoor 
delen nieman~ op zij\ll, WRotde-n maar wel op , 
z i j n aaden. 
Sedert j accn :wc,n:dt cle poJ.itiek van de Leuvënse 
(BJ SP bepaald door 'leen kopman en 'Z'l.j n ën t ou-' 
rage. Dit waren ach·tet'eertv:olgèns :ri!e·lcmans' 
Vranck-x en T.bbbac-k. Ondanks de verschillen' 
~n persoonlij khe:id wan genoemd~ p ar sonen , 
v~l t l ge111eenschap;pel:Ljk kenmerk sterk op. 
:r~elemans en Vt'anckx werden minister en 
Tobback heeft daar o.ol<: duide1.ijk ambities 
voor. Daarom is de leuvense SP llan ook steeds 
e?~ trouwe volgeiing van de nationale partij 
ltJn geweest. Een oppositie in de partij 
he~f~ noo~~ een ernstige kans gekregen. De 
lc1d1ng w1st ze sneeds tijdig te neutraliseren. 
zoals de gr~ep ',' Links " in de z.htigh ja 
ren. De verJonging van d-e BSP onder leiding 
van T?bback ~in.'t oo\ niet iten.1,1rd met eën 
V<)OTl\lltr:nnr. v,an· de deï;t~c11a.tie. i.n de J)lll?t;i,i. 
Er l>~staan nu 15 p'a!UJk·etnên (ef ze wetli,cn• 
is DJ.et zo dµid'eti:j~➔ me-t eep st atuut. dat 
de absol:.u,te ma_C'ht aan net }'iooilél•b~shuu,r Icn t . 

Het hoofdbestuur -wordt immers niet recht 
streeks v.erko.zen. Groeperingen zoals so 
cialisi:-ische vrouwen, jong-socialisten 
staan erg gejsoleerd. Hun inbreng is prak 
tisch nul. De talrijkste groep vormen al 
lang de socialistische gepensioneerden. 
fen oude vorm van demo.kratische inapraaR 
de zogena-amde " poll, ", ~aarbij de partij,:- _ 
leden dé vei;kiezingshjst opstellen, l'e~d 
afgescha-fc. in 1"976. é.Van !,jellaert noemt 
a:ls reden ( zie P. 6 ) het feit dat dit sys 
teem als o:a<Ïee;L hee"ft d'at er. li'egen Lemand 
gepo1ld kasn w01,d,en. Mc-t ,ander,e voerden d.e 
parti:jleid~ng twi:ff·elt è.Tnstig aan he,t po 
litiek in-ziéht va'n de partijleden. 
Erger i.s nog dat men van de, partij leden 
mee, en meer supporters maakt van een kan 
didaat ( bv. Van Zeebroek-vrienden) door 
het organise,en van bals en dienstbetoon. 
Een serieuz!, vorming ·van militanten laat 
men liever over aan een geselekteerd ge 
zelschap " ,\!tso " ( ~ akcueel socialisme ) , 
de doorbraakgroep van Tobback. In dit ge 
zelschap ..orden de plaatselijke en na 
tionale problemen besproken. De inleiding 
wordt meestal. gegeven door gekende per 
soon: }lax Vandenberg .{ voorzi ttcr PVDA 
Nederland), Gl-inne,Yer"'3,si.inonet, HuY,se, ... 
Langs deze weg probeert men een aanta·t jonge 
i~icellek't'uel..en 'aan te cr,ekken, die de cht;o 
n.i sche ar.llJq·~~ aan ildeëen en de vet;knlking 
moete~ v.efhe.J;,i>en .. Be deur 'sca·at dus open. 
voor j ongeuenxme t vee'!, amb.i.tie. t;)e önde-i 
mokratische sl>ru\lt;cuur en he-t gebrek aan 
basiswer-kiil\&- beeft tot gevolg Jat enkel 
trouwe vo1ge:J.-ingan 1' aan de bak: komen " 
die nïe.t over cle mi'!ste basis beschi..kke~. 

• He.t slagen van d-it soort doorbraak staat 
en vale met de deelname in het bestuur. 
Die was ook. in. het ver Ieden zo. In leuven 
en vooral Kessel-Lo dateert de achteruit 
gang van de BSP van het moment dat de BSP 
in de oppositie- cerecht komt. In Wilsele 
ging de partij 'Vooruit tot in 1976 want 
daar viel er wel wac uit te delen.• 
Over s·amerîwerking met p-rogressieven buiten 
de partij vàJ.t ook wel eenen ander te ver 
tellen. S'Lec ht s, weinig aktiegroepen konden 
rekenen op de steun van de BSP. Integen 
deel, de -aktie tegen de invalsweg we-rd af 
gedaan a.l s e:e-n ak t i e van eX;tremisten (a 
mada,, d_e p~rtij b,e1ette het cot .s cand 
komen van een. ;bi;'tJ!eQ ch;i;l:i!komit:ee, ... 
Wa.t ons neg 1z_,.;:a,1r -0p_;rde maag li-gt, is he,c 
geval ·'·1 de. IIIDe:.i_a:l ", .Bij de s tar t van ,de 
stadskrant helilie!lj wij het geprobeerd ( 
en -we pr-ober·en bee nog s cced's ) om van het 
Dijle.paard de s,preekbuis te maken van zo 
veel mogel.ijk groe.pen en verenigingen. Toch 
vond de BSP het nodig om een eigen blad 
te beg-innen, dat na enkele nummers ter 
2iele ging_. Tekenet)d voor de bloedarmoede 
en kortzichtighèid van de BSP. 
Als we de geschiedenis samennemen dan kun 
nen.we besluiten dat kritische groepen 
noo~t ve'CWl!cnd zijn door de SP en dat legt 
toch we'l een zwa1,e hypotheek op de toekomst. 
Maar ondank s dî.,ll al1es zal er zeker in 
de 1.euv_enSc~ -poli tie~ niet veel ve't'ande-ren 
aond'ar de SP. Wij !\open da,n ook d-au we in de 
uoekcmse op ,e:en meer positieve· maniic11 kun 
nen samenwer,ken, 
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h~l: ~9lepaard In Uc.l bus ~~~ 
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Hàt ueuveuse ge~e•t ~a zwaar g~troE- . 
,feu doo·r de werklooah-eiJd. D! aftakeling 
van de pla~tselijke nijverhe11d zonder 
enige valiá,bel,e reconversie gaat steeds 

door. 1 . • l! , 
venae fedre,11at' K,P.I), W·ll 
k n,aai; aan,te1 1e na-,t,1o- 

. d. e W1e1e1k !I' a n'•• ·_g•e n 4\a 
s•h e\1,ld ,e,n d<e rh,t e r - 
., sp.e,ciaal d . v.e s t1- 
de •k'l'itiscl\e 1n 'h·et 

,Leuvense gewest. Zij doet da e r-vc c.r 
een b e.r o e p op de a nd e me p·olitie.ke 

. 'en e'll oong,eren:or.g,ani:saties 
streek even • e ~akbonds- 

l!es van he 
g.en,mo. de plaat- 
beiJde1:' o'e t e'n zich 
,eraden ezamenl ij k:'l, 
r ,e • ,n"'er,11 te 
e,t, s eu;i~ el/, 
e ,w, 'f.n are eil- 
1,(. 
o!ki~g iseten wordt 
een sp voorzien 

l van po erioht 
rste minister. et is de 

ll.e·doeiling d a-t zoveel mogelijk mensen 
.zu'lke postkaart ondertekenen. Daar 
~ee v~agen zij de regering iets te 
dben tegen de werkloolfieid door mid 
le1 van 4 belangrijke maatregelen 
- 36' uur 
- ~~~sioen op 60 en 
- ce.n t r;•a-c e u el e, w,a,a r b · z.a,k e 
tewe11k:'s tèl Hng bij 'l e n.en va,n 
'.j•rëei'd,ss teun °aa'n d ondex11è- 
mi -gcg,en 

- a_a-nvulling van de ka,ae-r,s in de over- 
beidsdiensten 

Wie achter deze maatregelen staat, kan 
po~tkaarten bestellen op het adres van 
de K.P.~. - Federatie Leuven, Augus 
ti:jne-11.straat 3 te Le uve n (nabij· de 
Vis~arkt)J of celefoniseh op nr. 
01'&/ 23. 74. 48. 
o·ndertekende postkaarten, ~untien ook 
o. - vens taa•nd adr.es -werd•e,n t e r u.gb e+ 
i , . 1i e t is, de s t 

k a a.r r e.n u1i,t n s.a:rpr:!n 
•e ·eerste min ow e r ha n+ 
wo'~-den. De , - . :l['e:rder 

a d'e r-d door asngepas te af fi.c hè s en 
gl,chriften. 

1 - , El!D 
an allen d-ie de 'ho111eop~tihische 

en fyt.othe·rapeutis-clie geneeskunde 
een warm. baTt t A en a an atlen 
die de polit oordelijk.- 
beid d11?-agen g-en ees kunde 
al dan n~et ke status te 
g,even. 
U ye,e 
~s•te 
i'n•t·f9 
ge,nees 
- Uw ze niet worden 
t er.ugbe taal 'kenf onds en 
- o~ weet missc,ha.en >at ex geen ade 
kwate k.on,trole is 0p de.z e genees 
middelen bij gebr~1< aan een adkwate 
wetgeving.hiervoor. 
- u weet 111issc ' .a-ac het 
moeilijR · genees- 
;id~elen ij gen; 
zoits b~j en W•eleda 
m,~d';il<,il•m'M1 1edp,i.o- 
dµkte,n ... 

b,e.wegi.n- 
ge,n ge 11\ ~te:i en 
een komite Jheid 
ge-vormd. . . . 
kaar b e dc eLi ng LS te doen a n z a.e.n dat 
het ons recht i~ o~ze therapie vrij 
te kieze'fl en aa't d<eze vrijheid wet- 
telijk moet wo1:'den. Zodoen- 
de dacht he haar ve11langen 
te mogen ui m ~e homeop~tische 
a•nti;oposofi tofh.J?,1;apeutue,he 
ge.µ.eeslêu,nd1e e:mel)te,erde v'orm 
ue geven, 
He•t i,J de Jb<i, 
- imfo~,mafl;i,e o v.e.e de 
a[te~natieve , Ln de 
ee~ste plaat eopatis~ne, 
antroposof:is· ~i-apeutiseh•e, 
g-enees léiund·e, 
- argumenten te •len oin onze 
zienswijze kraeh e zetten, 
- kontakten t~ l et zuster- 
verenigingen en mitees, ook in 
hef' buitenland, 
- de "eteg;evez, te inzie!) d!l'U h e.f 
ONS REGH·T IS O PIS VR1]J TE 
I,:EZ,EN e·n da•t , '\heid 1<1'e t t.e U, j,'1< 
at b'ers•eihil 11ma, 

a,kti.eko,mi;b, 11110,011 g,eld 

; ee,n pell'manént s.eiktetariaat 
oet s tudie.mat:èriaal aang,e,JtoèlH 

ult van ju-riisten •• , 

e,nw.oordbg 
~c1h1e , ' 
p e,u t i,ii cih,e 

BN tJW STEÜN NODlG 
steun.en te,r gepas te ti:j d'e 
· rapieën te 

te helpen 
al11,g, 
ee,u,nen 
o,p onze 

t U steeds 

: ~ RS WA KT. 
· · d i e zich de moeite t het 

je-buitewl de N.M.B.S 
te pluizen ermij- 
t de on c'h s t§ te 1- 

'l' van 

·aoor 
k,l_ç,,e,n. 
. 'itên,s 

' ' u 
aallls•e 

o.a. 'é'én oif 
inéceit'd,e,re i n,t er nat ä o na-1 e trei oen s to,p 
p_en. 
Hierbij mag men opmerike!! dat A:arlenf, 
«ha,r.leroi, Bergen, Na111etî, 1,uik en 
V1er-viérs sterk bevoo:ua•eelg. w•ord·en u. 
o .v. belangrijke slled'en a,Jr,s Eeuven 
en Meche~en. 
B.i ··v. een t'et zif.er o md.a n 

v'e n n,a a-1., K•e; s•f ·Il 
, a a'a l! •t',o l\,d ,Jrt i1i IJ/Je, 

. ilil: ent in Le. v e t'1t 
o l'na,ai;Luik j~, . 
ep ll'B.IJ&.lu'iti:ng ll!Oe, . c, en •Dfet trein 
313· die in Leuven n~e~ stoft. 
l!~n'goede dienstregeling met ·het bui 
tenrand ia voor een ap·ooi'w-e~maatachap 
p~j belan;rijk om'k.lanten aan te trak- 

behoude~ de vra,ag ia - 
MBS Vlaa 

frekw~nt.-e an lto•lll'fox,t&bde 
geling: iri.et het ,b11it11nland 

Klenenae' oea:hte Hiniater(nvdr:die van 
an .,. i ''-) · · hierop Ve.rkeerswezen' na tuurl J"' m1J 
een antwoo,d ge_ven? 

lN~ERJ~LLATI$VERZOEK VAN' W~LL~ ~~I~ 
PERS ev1rn, DB BÈDRJHGJ)E KONS~RVEN ,I - 
VE•RHE'rID -:IÎN ONS• hÁ~D • 

• • ~ "'0'"' •h,e,~ t,aa1teee'kt1'e,ta,ril!e• -•~· N " 

se GeW'esl! 
,nd.!s te·r voor cle Ne:de,i,,'la"ndse 
11s cha,p 
i n i st ee voor ekrono.miscne 

zak-en 
ae minister van landbo-~w . - 

(4 blz.teks~ door de redakt:i.e ingekort) 

Het ai;,-ré>ndissement Leuven e tap•te .'?BO_ 
. ~ 16 641 qerkzoekenden, hier bLnnen .me~ • · 

0 
· en· 

v: a I nn•e n en 1 • , ' 
4:1•% i,s j~nger, :· 
Toe JO 3aar _d, 

1 t d'ö diö.o .-was d :i,. no ;, s 
h e:Ji ;r 010•,i, z a.k e:,n J:<tt _ 
1h eit · .g'e s tree kre, . be 
lei c·u,v,ens•e kansalz"ene. a s ,ge- 
hiidl.oos van n'ijverheidsgeb:te'd wégg•e 
groe,i'd naa~ een indus triëel kerkhof, 
waar nu wat verdelingsbedrijven de 
meeste gebouwen bezetten en d·e_.~rou. 
werij Artois eenzaam achter bliJft, 
maar groeiend. 
Di:t ·1a·a-cs.te had ook waar kunnen g-e 
maa~t- vo·rden voor de groent:einkonser- 
v.enn.ij•,"er,heid Marie Thumss , 

as werd in 1886 te 
. ,r -,l!ldmo,n•d Th•u·m~s r.-f 

a•\',l·c/,e 11 e ,L e,u ~ e,\l"S e 
-Remy e,n Art.bis- we)îel'él,na,a ·r- 
o·u-8e't'<le en s eb.an dal ig-kos t 
beleid deden dit bedrijf e 7 
bij,na de strop om.Net zoals · 1J emy, 
Hungaria ~ecord enz .. bestond er geen 
fundacien~ele belangstelling bij de 
ove,:heid on, dit ruggegráai;b-edrijf. te 
reda'en en daardoor de k..o'llse-rvensektor 
veili~ re stellén . 
-Is h-e.c juist dat in de studii,.,uitge- 
voei · 191-9 door P&A .Man · Con- 
sult · pclrachu van r 
v/ln ehe za•~e,n' en · 
met en Waatse s tl" , 
w'ar· ", in op de beèlre' 09,r 
de hele 1<,onse,rvennijver'll.e , dit 
land,moc,h•t Marie Thumas,na fü1,illis•se 
ment,in Franse handen overg~a~? 
-Dit de belangstelling van he~ Franse 
konservenbedrijf Bonduel~e voor Marie 
Tlrumas moec toc.h wo-rden afgèlei.,d dat 
dit bedr.ijf zeker nog toekol!lstinogelijk 
bede,n heeft.Waa-rom heeft ae sta,a,tsse- 
kretaris in de loop van de i- 
maa dan bij herhaJ;,i a-ard 
d a,t el d mocht yo..rd•en 
a'á·n s i:a ten de b è,:drij ~• 
1ooè n hevendi.e,n M• 1 
ter -k.king st,ell! ... 
-~n mate kungen de sta~;~•ekre- 
t,a. e '1Dinis ter van ec-ono•m'ise·he 
zaken 'he'lè ve1:antwoor•den dal= i,n et?<n 
gi;on<ls'êo.farm lànd,d·at sterk O'P uit 
voer is aangewezen,de ~~ige be8rijfs 
tak die nog in het binnenland voor~ 

produkten ve1:"1erkt e,n uit 
onsamenhangend beleid wordt 

veen 24 jan,u•ari 
,n. e;v dhr. Èys'ke 1:111,n- 

4,i i e,d, u r'e,nd,,e . 
,e"d,er S'S•me,n,s t(e V /lU 
pi taal ,Mag i,, ive,rne.mar 
or ~erd uitgekeeid? 

:v,er1h.eid dat de. eigJ?,,n 
epvreisnij~erheid op te1: 

mi.Jn b·,ed·-reigd. 1s door de Fl:8!!1se 
firma ~9ndue~le met konkurrentie 
vervalsende ,steun van h·e t FFan.s e 
Mi,nist-er~e van 'Economische Zaken en 
llandbeuw? . 
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DE 
WIJNPERS. 

Leuven,was vroeger niet alleen een WlJn- 
en Labe.r biercentrum, maar had prima land 
bouwgrond die o.a. k<,aliteitswitloof op 
bracbt. De beste gronden lagen bijvoorbeeld 
aan de Tervuurse poort, in het Roesselberg 
da 1, aan 'c Park van Re.ver lee en aan het 
Sportkot, waar de velden regelmatig bevrucht 
werden door een overgestroomde.Dijle. 
~fet de boul'Woede van de na-oorlogse periode 
is claarvan n_acuurHjk weinig ove-r.gesçhoten, 
behalvç een beetje sarkastisch een Provin 
cd,aal I,;,stituut "oor Land- en· Tui'nbeuw., op 
de p,laats v1111 de oud'e Wij nper s , 0p .de beu 
v,e~s ta]il-8S d'e W:i,jppèl'sstr<aat 1i:gg;en ~Jsci;en 
de moest;~li.nen gebouwen van uite-enfopende 
sli~j!L- b_roeder-ii,i k ;y;er,enigd. ~rg,ede,:lij k; 
ma·ar niet harmonisch. · 

<Het e~r,ste gebouw, de Wijnper-s, dateert al 
van 1551. !let is een ondertus·sen geFes.tau 
areerd buis in typische l 6de-e,euwse Vlaamse 
stijl. In feite stond er al een pers van 
in 1418, beide gebouwen hingen af Man de 
Sint-Geertrui-abdij. Deze abdij was in 
1206 gesticht onder Graaf llenddk I van 
~rabant. De Sint- Gertrudisparochie omvat 
te weld·r11 heel het gebied tussen Dijle en de 
~rouwers- en Riddorsstraat, van aan de Vis 
markt; in het zuiden tot aan het kasteel op 
de Keizersberg in het noorden. 

Aan het einde van de 1 , w1;Jn- 
kul cuue op de · 
b-elang,d~k. :J)i 
trouwens meer od~ 
en witte wijn 
Vee\J. van de dr, iLden 
weraen in de wiJn 
abdij 1:'ot de B;leecRaer . . _. , . 
Vanaf het einde van de l 6de eeuw "e,rmioderde 
d~ wijnkultuur drastisch çège~s het kouder 
geworden klimaat en de voJ.k_so.pstanél'en tegen 
de Spanjaarden. 

na wijn komt prei en 
marjoleln 
Zoals overal rond Leuven werden de oude 
wijngaarden stilaan. vol~stuintjes. Het 
gebouw van de Wijnpers vervalt, samen met 
andere gebouwen in de buurt, zoals dat op 
de Keizersberg (zie vorig Dijlepaard). 

~ ' ' "' ... (•' , 
~ -~~ 

Tijdens de oweede ;,e-r,eldool'log was er bizonder 
veel belaogstel1ing voor de school. Mensen 
kwamen schuilen in de keLders van de gebouwen, 
en anderen k~amen zich inschrijven voor kur 
sussen om te o.ntsn~ppen aan de werkplicht 
in Duics land •.• 

Stilaan breidt het lesprograrrma u i n , In '47 
komt er een tweede a~delbng bij, in het ge 
bouw <lat nu tussen d'e serres st11at. In '55 
telt de schoçl 75 leedingen. Er Rome een 
hager en hoger sekunda i re c~c lus, met vakken 
dd-e even "ee,lzij.d1ig en zwa~•r zi,jn als in 
het andee e ,t,echno'.sche o·nderwij s. 
,Daar;dooi; kunnen menaen u itt andet:e ric1htingen 
gemakkelij'ker rui,ar h,i'.er ove-rstappen, hetgeen 
nu ook tanielij_k. veel gebeurt. 

moeder, waar komen de 
spruitjes vandaan 

In 1911 br.engt de Erovincie er de Provinci 
ale Moestuin~chool in onder. In 1920 gaat 
het gebouw., en in 1955 ook al de grond op 
de helling ei;rend, ove17 in handen van de 
Provincie, De school s-tart heel bescheiden 
met een de rt i gna I hevli:ngen en ,een be,perkt 
leerpugi.-:1mma, ·dat" niet èens ;,,as.t scaae .. 
Je kon er enkel 'voor novehier gaan', en dan· 
was het uit. Dé lee'ltlingen in Leu1ten kwamen 
een stiel leren in ee~ tradit~e die van vader 
op zoon overging. Dit alle$ maakte dat bij 
de mensen de ove·rtuiging lee-fde van: "de 
tuinbouwschool, och da's "oor de stommerikken." 

In '73 is eindelijk bet nieuwe, lel i.j ke, 
gebouw klaai;, waar vólledig uitgeruste labo's 
voor fysika en scheikunde zitten. Het is nu 
perfekt mogelïjk om van de school naar bij 
voorbeeld univer.siteit over te stappen. 
Gedaan met de "bo eukes ' die hier hun stiel 
komen btjschaven, De mensen wo17den nu ge- 
v~rmd o · · nplnptings- 
d·" dTijven !/OOT 
me , :etc. De 
me · sdire"'ilst van 
d'e .uwens ropgel,eid, 
M~men. . e ',n J~0 1 eerHl\gen 
d:,;e ~in a~le 

1
mf . hoû.en komen, Bij 

sonnn1gen u t ne.g van 'mo·eten van thuis', 
maar de mees een zeggen toch nu 'ont,plof' 
tegen ehuis, o! komen spontaan. 

Behalve bij vakmensen blijft de school op 
vallend slecht gekend in het Leuvense. 
Er zitten trouwens maar een twintigtal leer 
lingen u.i t Leuven. Afgezien van het propa 
gandabeleid, zal de voornaamste reden ui 
teraard wel zijn_ aat landbouw als geheel 
flink aan belangstelling is gaan in~oeten. 
Ondanks de ',;evival' van terug-nnar-de-na 
tuu-bcvag i ngen. 
Eén van de voor,naamste preblemen in äe land 
bouw is dan "an d e o,pvolging in de boerde 
rijen. Er is de st.eeds moeilijker ,techniek 
in bijvoorb.eeld de witloof teelt, de hogere 
kosten en <lus risi'ko' s en bovendien' een 
ontzectend scherpe kontrole van de fiskus, 
Tot de laatste ~lant toe wordt gekoncroleerd. 
Vandaar dat veel ouders hun kinderen afra 
den nog verder te doen. Zelfs de beste be 
drijven gaaniove rkop , De EC doet ook nog 
een duit in 't zakje met krankzinnige re 
glementeringen die toevallig steeds bepaal- 
de grote bedrijven blijken een goede te komen. 

Terug naar school. Andere redenen voor de 
matige bekendheid zijn dat mensen met groen 
ten-- of öloementeel cpr ob l amcn nu eerder te 
recht kunnen in d'e Kruidtuin, én dat er bij- 
voo rb ce.ld fl'r@ktisc-h geen g1'o.ndstalen meer 
word.en geo_om·en vopr bóar en . 
Wel zijn•er studieè!-agen rond b'l!pimldé tema •~. 
zoals bijvoç.tbèel/1 roz enkwcek . Veel volk 
komt pas op ä'ê jaarlijkse opendeurdagen. 
Vorig jaar was er een kaktussalon, dit jaar 
gaac et eind juni'een salon door rond groen 
ten en kruiden,? Alle kandidaat-witloofboe 
ren van Leuven daarheen 1 



DE REVCKE 
EN HMPI 
VREEM,Dl!LING1EN 

» vraagt of_we wel degelLjl< op de dienst 
Vieeemdelingen ge 1j n. 
' ·• ,ieC, •ci_fudat erilt\àa•}i ób: 

luklcig,iiJ k i,ngewä:kk - 
ten ni'ët moe .en vervu,llen. 
irtikel over _e,e ett 
EGELl~~ geb 12,i, 
n die. é.r wel • · en 
ns'valdo~e• OJ11 tto besluit~n dat het 
lolle,uje is, <4lai; i1y,dî,e lange.i:ij aan 
uiveg om d-an eindeUj•IÏi dd e ,inge,9!ik 
formal-iteitren te Vel'iVuiJ.len aan;<fat 
ltetvenstertje. 

Beste sDijiJ.epaa-cd, 

Mag ik met de d'eu11 in de stalc 
,va,lîlren en j,I) op - )ie ii ,ro!a11d a,f "'11·l!ten ,à)f jie 
wd dège'1ijk op de d:Ï!ens't 'V,re~eiinge-n, 
va · geweest bent ? En héb je 
j, gegeven ? 
D' jl t e't 
e •tmifs •a>i) 

Eigen 
i .,. ief pecrsoon- 
U '!t; 'd'~t 6 ,i e,-spanjaaï;'.<j.en 

r woc:;iid.!i e .opge..- 
n gen t_aa'1. -Xs éiat 

j t , .erso.neel niet al.leen 
a gte is maar ook oog 
r ense:Jtijil<e· el) ilfet 

art op e s heeft. De schepen 
van, social ,ug kte het wêl 

"n.d t .s dergelijks 
,:;s-ti s·t• w;eè1t >h:.e t 
u cl ~thl~e- 
ee • • , ! · genbli:k dat 
s re in hl)t 

-~ . . f de a;,e~- 
ta; •' • · 't V,f'eem;ê\e- 
za JÎ d bes'clhl'kkan 

over een a chure in 
liet neder e.t 1s, He~ 
sJl'äl!n·s en D l de da,ensii:- 
vel½:lening zek ergemakkeUj'- 
ken zodat e 1. e · aad s~~ 
~s ~el waE korter 
Ik ben ev cmi!Î· wd t d,i,,t ,g,een 
wer!!-'ldsé!holökeud n et ,is maa r 
het is in al z.ijn coc wel belang- 
dik ,in d'ati k~eim art Ä!!t stadhuis ... 

~t· 15e·s,t,e gró'i!'ten, 
·'Eb. DE R&'l._OKE 

1 

. tje 
zoekende 

sbezwaarclen 

V'ILSOR 
Viho.r is een lettenioord él,111t ataat voor 
•1vi,aueel! geha11,d<ikapte eg;,eieen_ 1-aqga 
Sport '0ntap'anni:no en eat !t~' H'iieri,n z,:Îit - • ....-=9 ,- 
meteen de bedoe'l:ing w ·e Xavie•r Dec-reiner 
op I december 1976 de w oprtcbtte. 
Allo 0111buasdiensu omvat Virlsoi; oncfer and0cre 
d·e '1S09'Îla'lrei acî.et_1S't;V~·lfiend:ng", Deffee d,i,ens"t . 
o_mvat ·de ,hulp b;ij he.t o.p-.lossen van á>llerl.re1 
persoonlijke p~ohlemen. De sociale dienst 
kan bemiddelen~n het bekomen van allerlei 
eegemèfe~omi,ng-e1J •an aan'pass,in&en 1yoor ,g,ehan- 
di!kap•ten. , 
Een ander onde:rdeel ombuds#enst is 
liet ' - ' 'wi Dit is opg-encht 

a· a.nd::i;kapte 11le-~ • 
,ittfü mèt v..e'i:- 

vo emen. Vri rsvenroer wil 
bemiddelen vrijvi,ll!igers en aanv-ca- 
g'er,s •. led~ zi:cl:i, in de mate v.an be.t 

•llioge'ligike ste -slÏttlil!en a>l-s v;rijwi,L- 
ligervervo or mensen met vervoers- 
pro wordt er verdet: een systeem uit- 
& naámde ta ues. Dil.ar.,-• 
m' to.elföms t emninîl'é.r<,l 
ca \J ik .maken taxi. 
E t dä.t on langs, wer ee.rd J!oor 
h erie van Ond'is!r-,,ij s t "ge:in- 
,t ndénw,ij,s''. jie,t ide hier aan 
de g l'igt is da v i.suee.l gehand i- 
kapt'e kinderen te begeleiden in .het gewone 
onderwij,s. 
Ee1'l and·,;re ,dienst van Vi:1sor is de dienst 
sport. 'E:ll!;e c2a-terdagnamiddag ontmoeten Zl:J 
e l.kaar; in het I_n_stituut voor Li:c'b111nelijl<e 
opvoeding en Sport (het sportkot), waar 
een hele gamma spor cén zoals tu-rnen, a:qe,.. 
,tiek en zwemmëp b.eoe):end wQrd t. 
E-r is ook een competitieploeg die rol- en 
torbal speelt. De VIGE ll. Beide balsporten 
worden mee een bal gespeeld waarin beliecjos 
zi-tten. Daar,naa!'t legï: de YIGE l I zich eo'e 
op het beoefenen van atletiek en zwemmen. 
ln,de maanden juli en augustus organiseert 
VILSOR twee spo r ckampen met een i.ni cia,tie 
p,:;qgra-mma ,pa:ardrijden v:oor s l êc ht z•ie'nèi~n- 
en blinden. 
In samenwetki.ng met dè Stedelijke beblio 
thealr. •en de verscheidèJte andere gespee~ 
liseerlie btbli.ochaken,, ve11zo,r·g.ç VILSO-R jd'è. 
versll·reiding van cas-sert-tes me_c romans, 
sprookjes, jeugdboeken en studieboeken. De- 

ae cassettes wo-rden cok u,it.geleend ~':1- de 
cassettte>.trheekafdetin.g van de StedeliJke 
ll'iibiî.o,çhe~k·, waa,r ook ea.ssettrebiln°do,im~ers 
,gr,atis t.er bescnHling staan. Om· aan de 
grote behoefte aan groot-letter-t,pe~boeket), 
te voldo~n, installeerde VItSOR een da8l7toe 
u:~tget'1}B'lie drukl,<erij, die zich v.oo,ral ,za•:._ 
be_zig lmuden met !tet p-roduce•t:en ,!lllan s,tqd:ie 
boeken in de diverse lettrergroot•ten, Verder 
verschlJ 

boeken in d·e äi.verse 1,et'tei:gt:ootl.ten. ·vender 
verscru..jnt elke maand hun ma.andolad "t pa 
reltje'', dat on<ler de vo_rm van het gespro 
ken wo·ord bij il.e mensen thuis lëo_mt. 
l'.laa-st al d'e bÖ:v,e.nstaand'e akti:v.i't'e:i,ten wo!11- 
den nog een aantal aktiviteiten gepland ·îH.e 
van eerder recreatieve aard zijn. Zo gaat 
men elke, maand: naar eei, show- of var.leté, 
àvond, pÏl en d'a.n tre'kt men er .n\et d·e autp, 
car op uit, op bezoek aan musea., -kultarele 
centra, tentoonstellingen en zo meer. 
Gezelschallsspelen word·en aangepás•t en uit 
ge 1,eenèi., en ve"i:.der wo<'tl t.e,r oo~ d'tr,uk aan 
volksdans gedaa.n. ln de ·onomoetingsz.ml van 
VlLSOR 1o10rden er regel111'1dg gespreksbijeen 
komsten gehouden en ook cursussen. 
Je kan er ook ie,woQ,l)weg eenit b-i..nnen lóp~n 
voor een babb'el<tje of e'én tas "kóffi,e. 

vzw VILSOR - centl'.Ulll 
Ma~ia Ther;es•ias,tr. föl 
3liî00 U:UV,EN 

~el: 016/235349 

WONEN IN DE STAD 
De §;i'ch'thi:g, 'l;j,9dew,ij½ !Ie IJ:a:e't ór.ganL$eént 
avonilen over wonen in·"cle stad .. 
Op10&.t : 
--- stad ga.an wonen : voor sommigen om 

,t ,n,i!e".t an.de,i:;s 1<,,i,n,, vo"ii' andeven· om,- 
ni.e.t anc!e-cs ZOJlden willen. 

Er .zijn heel wat voorde'1en aan het wo"nen 
ÎJ • tad: boe meer m_ens 
m kan gebeuJ;1e•Tl/, hoe t 
k • . • Maar ook: ho·e· ' 
h r drukit , . -d s 

011 l 
PIi s , k, '!ierkeet>: .. 
en n nfeer .en mee); 

. . stische wijze, en 
en aan het n.e~trali,seren. 
!in zo 1'ang,zame.ttl\an tJ.. 
e g,piJlos·s ,;i; · ? 
Of bLoemb 

n slechts s · 
a4r\pak: grondbel n nen 

d·e\"eelJ', o, e e ·,.. 
Vell eter!l.ng (ook s p 
~ijpd t · o en 
van• eel\' k t 'er,:i,j,dse 
:11e'tr:~ll,lil'cl'i "" . n 1be!kuur- 
élèn,, el:11<, u, g, c·ha{iJge 
pro~ekten ••• 

oekt een ivieul{e 
jellgdateH.er 
· · e kandi 

tie 

A:[ c!11ze thema·•.·,s 'kom:en äan b°od à,án äe !Îanà 
van inleidingen, teksten, krantenknipsels, 
dia's-, besprekingen. . • . Ook, gaan we in op 
meer "~rmeHike <1Spekte1'l: kuns•t en kleur 
in d'e s tàd,, ... .,· ... nerven\ a-r.chi-teiktuur, ..• 
ook met een ,s~adswandeling. 
Voor. wie ? 
l~oo'r s,1ie een inzi~ht wil krij,g,en i,;i plob:1e 
men llljan en o.1l~~.o·ss'1.,nge'1C,..,ooli' s.fa:dsve-cnskeuw:ing,, 

· Eén S:lgemene ,i,niei:dil!&, ien aanzet to,t mee 
denken en meebeslissen over eigen di,:,ekt:e 
woon~_mg4:-ving: b,et l\,ui.s, de sliraat, d,e buuru 
waa•tt'1,,n JJe woo,n:t . 
,Waatl 
Keisèl-Lo, "D'e Bron", koecsweg 122 . 
Data. • 
dins§Jázen, 29 ap,:,;i, , t 3, 20 Q\ei - treLkens 
van 1~· .. 30 uuct' f;'O·t uur - z.ate~d·agen, 
31 mei, 7, 14 juni, · 1kens van 14.00'uuir 
tott 18.00 uur. 
B~_j,dëage. . 
W-Îe· ~B'Uf Vèll,çi•:ilentt, 11leè>aa•l t vo,lgens 'het e.i 
gen 1,nkomen • . l>li,e geen Lnkomen heeft, be 
taalt op ~aB7S van de~eltit van het 
nellto iez,1ns•1mkomen, MinilJlUIII 490 11 
Vooi;1á,f Jl!r_i;~'Chd,l:V,cn :Ls ,l'l"odzall,e[l,ijk·;. i:nlieh,.. 
t:ingen z1.~n te verkriJgen per tele,foon 
op ~et nu!1'111er 02/241 88 33, 

S 1:1 · - , an : va"~ h 1 ::1 • ~- - en 1nasc oo se opvang 
Oli' een aa,;i~d priv:é-~niti"lltt~even na bestfllt!. llelltneming. 
l!'t l)l)J Leuven zougoed a[>s nll\t•~ 'op v•liik v:an ÏÎeelÎlleliiersprtá 8 ia 2'50 . 
voor- en~schcrolse kinderopvang, Rond dokument:at,îe inb fr. ~hddagmaal en 
dit probleem organi!ee~t VZW Didoog een noodzaltelijk. egrepen. lnschrijven is 
sl!udiedag op Z6 ap_r~l 80, De s'tudted-ag sta.at 
Wan 7 . oude'i's, oudlliltkon1i te:~.en voo.it gel!,n11e.lless11'e,rfflt 
'l'f"Y.aateeltje, Rélllylaan 9, 3020 Lou.yen ties, wijk.wer-kingen • leerkraabQen, di~ 
(Wijgma~). Tel. 016/44 41 • •• • 


