
EEEE 9 

1et 
di e, oord 
de groot-leuvense stadskrant 
198"1i jaa,;gan.g 4 nrr .. 4 rrtaandelijks 

., 

...... . ········ . ::;::::r:; 

RF:DA<CTISADRESJBL/JDE INKOMSTS''T'RAA"r, 1,1/i, LBl!lr!Efij 

1 

I ' f, 
' :. i ~ 

~·- ~ 

De Ho !8ÎCEMGÎ CMé » od; o E hx ÓU99 è@3 x »soM8 xUÎ .·8:»x 
ë»MGWÎ i é W xÓCé» M»äGCxG»x óCx çWM» · 11W)AW@» Î U 
G»x, ) Cx »»x »»AR óUUMëW»xE In ê»G k»Aó»xE óCx 
o; ?< ÓCGE ÓUrx ol 7. óCx ë» k»Aó»xä» ü»óU@_WxÎ 

Er9R»Î Î »WMë@s»x WGG »»x ÏOrJ Î Cé Î »xE h»x NMU fiij taè~ 
@W0_ »CC_ 0 » óUUM ë» êAWä0»äé »@_»Mä óCx GU»xE 

VEft.DER IN DIT NUMMER 
5 r»G R»3 »x R»» 
óO çCëWU äçUMNWU 

~adio Scorpio, onze socio 
kulturele zender voor O»E 
gi.pnal.e. en plwutlut.u.ehe. 
.in601u11a.UeoveJ1.dM.eliJt ' ver· 
schil,i,nt wei voo v de M»çê 
ter, maar blijft -zonder 
politieke banden en zon 
der 11eklame- 1.n de. e.:the.ii,. 
Hoewel de k-ritick -op de 
kwaliteit dan- toch ook 
xW»G u.-lt de. EGAçêG WäE 

h M@M»x ë» çêWNä ë» 
R»M_Î »o»Î »xê»Wë UN · 

4 

@@êë U-ps~Le11ven, na @D»O 
gesprek O»G ë» vakbonden 
een vraag aan p-irof. ne 
Man : ,4 »noE d1111. e.eh;t Î »E»x 
::toe.kom:t>i ,ne.qA 1100?1; Î »RU 
ne. MbwdeM .ln d'e. ,t,e.k:tc11. 
e.tell-tlwn.i.ha. ? 

1 @@» _@»Wx» üU»M · 
R»WxWÎ 
Uó»M@»óWxÎ ä_Cxä»x 

W. Vande.pitc.e (Belgische 
Boerenbond), J. Vandewal 
le (Algemeen Boe11ensyndl 

·kaa çm »x 39 Geldhof tpMU 
0E»_ G Plat telandsontwikkc 
ling Gent) bogen zich sa 
men met de Werkgroep Vei. 
antwo-oiide Landbouw; Leuven 
over ë» @W@»ia G» bo è@GE .&t 
.VLi:h.u..ti. jd. 
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w» ) U@_äAxW» @»Î G 
ë» ü»äN»»@ë» _CCMG 
UN GCÏ»@ ~-~ ~ 8OO8· 

~ ,88,,O + .~ --~~ 
h»x .AKs.0"ct11b(t,t »ó»M de 
Vo-1.ksunie is C@GW0ë é »:» 
genomen. Zeker als gewe 
zen partijvoorzitter Hu 
go I çê@GGiZ het woord 11ëemt 
en ltet wW0@»9NCCoië een bij 
drage over de Le.uvense VU 
óUUMü »M »ëEë GE 

o OPEN-S'TAVD'EUR o 

Kritiek, i,eddels, boze 
tongen tC@ dan niet in 
di._chtomat) : ë» Open I EGC9ÏE 
ctewi. puilt er nog xW»G v.an 
uit. 
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LEUVEN OP DE. BRES VOOR EL SALVADOR 

Een 01.qéma.c.ht kC\Xtm »oG ,ue,,t ö.lj .:te. 
paa,, .toe.n de. é »E»Gk r.Coo 2000 be.-to 
Î )@E! -voonai: Eo9çEêUEaE»EGME»oG8 op.1,to.p 
EG»Eoo .&i »»Eoo äGW@@» GUçêG N9@»E»8WEA 
é é x jo.Jlll. xC de. mooJUi op Rome.tw • 
ÏnE8WE»Gké»E» t.Ul<I .e.e.n ~e .1,ol.uia. 
,-..ü;ut6~~e.h. 8sEWGÎ»EÓE»EG9 ç/E»E a.6-6loo.t 
ox»EErG »E»ExE da.g van ql!. ~ »»x CCx ëi» 
100. 000 ëUë»x EKE'@ he..:t UMVVl.6-i:/ta-l 
lte. Attila. 11 op 2 5 é CEfGE oE@EäÎ »oGEèE  
nÓ»9Gë Op cU.e. dag , Ziz IIJUl.h.;te. »E»EGW 
Ex9i»E»EEGCE@ 9U»EêE»Ex i.á.tVt. bekend, vVt 
gM.tte. de. Sa..tva.doM'..a.aJu.e. lu.c.ht 
é CEçnW:G de. 1000 EaW »»x 911.0.t vv...t>c.ho 
W@D»Ex v.fuc.htC!-i:-uig e.n op hun dood. 
To.t ë» beia.ngPvi.J/u,.te. ah..tlv,Ue.ile.n 
van ë»E ~ol-<.da.r..Uut6we.e.k lwo.llde.n 
ë» hongVl.6.ta.fung, 9éCGAx»E» voo,'UÜ. 
.î.n hu k»EAó»ExEo9»E bekend /d.lnke.n.de. 
pol.lti.e,l a.l-6 Ku.ypV!..6 (VU), Tobba.dt 
[SP) .e.H Va.tt orEGEG»@Gü»»E_ t VU) hun 

;_s.twn nAAité »Ex be.;tu.lgen1 »x »é @W ë»E 
bwt me..t de. poü:ci:e.ke. é CExëCEEGCGEE@E!so »x 
( De. nE@»E»EEG9G»3iE9 Va.n 7@ME»é ü»u Î »x »E@G Van 
Ve.lt/wve.11) e,1 de. FOR-ve1t.,tegemroo1;. 
WüÎ»EEE,k /,Ugue.l Bon.U.ia. 
u çEêEioi»9rÏE ë»E :9çEê»oGé»WG óCEoo d,U El sa.l 
va.do1t.p11,o J eli..t UN»E3GE»»EGGë»E »E»Ex ko ött. 
d.i.na..t-<.e.itom.i..:te.e, da..t (!..lt. vooJ.ta.l me.t 
ë»E :99GWE/E» op,toc.ht_ .ln gculruigcl. 8sEE! 
een üGG»ëE)G»E üCE!8sEE! .:te. b(!...lt.cik.en. 7.o 
i,;tonde.n de. kREó»9GEo9»E lut;toU.e.ke. ,1c.ho 
.le.n. una,ûem a.dt:te.tt. de WG_iEGü .EE Voolt.a.t 
va.~ he.t H. 5CnGGWxEE!8GE/iWEEGRG va.n He 
Aó3i»E»E wel!.de.n de. »EoZEoMEsoG»E 1.,;ta.ppen 
Î »9»E9GE w» Oó6.lc;lUe. .1,c.ho.i'.en .~vuiert 
9G» .e.aa:t Î »êEEç CóEECE@WG»@·E@Gë9 zodiu: de.ze. 
1i.le..:t meelt h.onde.n ge,11olu:.l4e.e.tt.d é 9ooE 
den, Na.a..t,.t de vVvtegenwoor..d.ig.ing 
óCEoo de Ollgdll-<..6a..:t-<.e..6 va.11 ë» 40W 
¼:t-<.oche. zu.ü, v.i.e..l vende»: de aan 
wez.i.g he.ld op va.n u " tO8@Ort.E9EG»E@EçRz/ ëCE8 
1u.te,i.,t, KÄV, KWB, ACV (!J1 VKZ. 
Ve. Î @GEU8G» Có R»ÓEWEÎ» lioe.6-t dll.6 n-i.e..t 
é »E»Eu ve.11.11oemd, è »EE@! E! de. op,toe.p va.n 
ltonde..lldeJ1 v.taaiMe ptt.-<.u.tVt.ö Ezo de. 
Viaa,llbe @óAÓxEG»3G a.an CVP- »x EVP 
vootu.l.tte.tt. Leo T .i11dema.11.6 irotult me..t 
çRMEUÎ CEooEG8sE» bem-i;ó1Joo11.d. He,t Ujkt. 
,,.~ das: allte-en voon: de €VP U S'r.tl. 
va.doti. xUÎ xW»G ó»G Î »xU»Î .Ug.t. 0 

1 MEI-KOMITEE '81 : LINKSE EENHEID IN LEUVEN 
' x od?; êCëë»x óUUM ê»G »»MäG »»x M»»_ä 
@Wx_ä» UMÎ CxWäCGW»ä AWG ê»G k»Aó»xä» ë» 
_UNN»xE üW0 »@_CCM Î »äGU_»x Ué äCé»x »»x WxW 
GWCGW»EÏ G» x»é »x UN o é »WE H»»ëä GR»»é CC@ 
R»EiëE UN ë» óUUMECóW9xë óCx o oooUW »»x Î MUUGä 
äGW:W0ëÏ»»äG Î »UAÎ CxW är»»Mrë 9 »x äWxëä EE od?; 
_Ux é »x W»ë»M 0CCM UNxW»AR »»x äGW0Î »xë 
CCxGC@ é» xä»x oEW»x UNäGCNN»x Wx à » GMCëW 
GWUx»@» UNGUçêG óCx ë» I UçWC@WäGWäçê» 7 » 
é »»xäçêCNN»@W0_» u _GW»E wWG ÓC@ ëAä UNxW»AR 
ê»G Î »óC@ OW0 U UN @ é »W9 od; o E 

iGx ê»» .GUé WGè » óWxëG é »x UGÎ WWxWooCGW»ä óCx 
9AWç»»ê@EzN»xë» CCMë i ë» Hu k9 ë» p) wu óCx 
 »@Î Wë 9 Ó UNN»Mä_Ué WO»»9 b MWäG»x»x óUUM ê»G 
I UçWC@Wäé »9 h@ç_»M8W_9 b Ué WGç» ) MUAR»x k» 
gén ë» @sr@WWäWä9 +EE ( CG ë»Ó» é» xä»x üW0»»x 
üM»xÎ G Wä »»x Î »é »»xäçêCNN»@W0_» ü»_Uéé »M 
xWä Ué ë» CMü»Wë»MääGMî 0ä óUUMAWé G» ê»@ 
N»x »x ë»E Uó»MGAWÎ :WExÎ ëCG ëW9G x/ »»x _à x , • • 1 ., ëUUM ë» Î MUU9Gäç é UÎ »@oE3_» »»x W»,rë óCx Î Cxä 
ë» CMü»WëCMäü»R»Î WExÎ »x óCx C@@» @Wx_ä» 
_MCçêG»xE H»G I é »W8_UéWG»» êç»ÏEG ëCx UU_ 
xW»G éWxë»M ëCx JJ UMÎ CxWäCGW»ä CCxÎ »äçêM» 
ó»x9 ÓUR»@ äUçWC@WäGWäçê» C@ä _M W ä GE» kW 0_» 9 
0»AÎ ë_@Aüä Cêä C_G W»Îäç»N»x E 5 »G Wä äN:WE0 
G9WEÎ ë8CG êè G ü»@oGxÎ ó+Cx ë»MGo»@E W 09_i» äCé»xóçMc 
_WÎExt:' xUÎ xW»G ëUUM9 é é W-M zoiÎ CxWOCë»ä W@mI » 
ÓiWç»x RUMëGE è U ê»»ÏG ë» b Ué é AxWEä GWäçê» l:'a,r- 

GiW0 ÓWçê óCxCÏ ê»G ü»Î Wx CÏÓW0ëWÎ Î »êUA 
ë»x óCx ê»G WxWGWCGW»ÏE 4 U_ óUUM ë» b ( iI Wä 
ê»G ü@W0_üCCM xUÎ G» óMU»EÎ Ué Wx ë» r»»x 
ê» W ëäüUUG: ' G» äGCNN»xE J Cxé » x9 RCxG R» ë A Mv 
ó»x R»ëë»x ëCG »»x üC@CxÎMW3_» »Wä óCx ê» G 

o é »WEv_Ué W ç»» h»3Gê»@ç@ m ë» 1,rujd va.n ABVV 
»x ACV .te.g »3@ ë» pol.lüek óCEoo pa.h,ona.a,t; »x 
ooE»Î »9R9Î UU_ Wx ë»Ó» UMÎ CxWäCGW»ä Wi»êUUM 
ÓC@ óWxë»xE 
oi@»G o é »W8_Ué WG»» N@xCGäG UU_ »»x óMCCÎ G» 
_»x CçêG»M ë» MU@ óAx ë» I p8@@@WxWäG»Mä Wx 
è@ç oiUÎ 9çoiWxÎ E 5E»G äOCC@NmE:WxE99 ê»G G»àGW»@Nr@iCx9 
ë» xWCAR» M»Î@»é � »xG»MW xÎ óUUM ë» RçMG,_@UÓ»x EEE 
_Axx»x @Uçê é U»W@W0_ äUçWC@WäGWäçx»E é CW9ç 
M»Î »@Ux Î »xU»é ë RUMë»x 1 wCCMUN Ó»Î G ê»G 
o é »W8_Ué WG»» i) » a.tt.be...i.der..J> »x de doppe!L6 
@Ó»üü»9G Î »»x .;dud.d .&1 ë»Ó» /viM.i.4. u é G to 
nen, wedden, d'e E@@Wë»àêEzo9N»E/ ExÎ e.n de öoc.-<.a. 
{:e u.;Uike11:.iJ1gen ma:g n;~e,,t g~taaJi.t tvo1t.defï 1 
/1;/t. M g eliL t »iU:l.6,fo,n1, Z 00 m,le.j aJr.d 6.u. kal.e 
ó GGECE/ë» pvt jM/1..1 ~000 11~Ujar..d Eao de @AGxEë»3G 
va.n 44 000 .1,.té.ntvujke 6Mûl..i.ll.6. 
.@»G ' é »W8_oooxWç»» äG»AxG UUWG ë» äGMW0ë óCx 
ë» óooUAR»xü»R»Î WxÎ E l>t! óMUAR»x ÓW0x Wéé »orä 
ë» ee11s~e äGCEi9êGUÏEÏ»MH óCx ë» _W:WW:9WO i 60le 
ó9ooo 9EWç ëUNN»Mä Ó.WE0x óOUOoR»x9 ë» ooE) Eu E ä9çêU9Mä@ 
o< é CC@ ÓUó»»@ oooiUA@Wr»x C@ä é Cxx»x óCx dè 
ëUNE w» Î MUG» xCGWUxC@» ü»GU8ÎWxÎ UN ? maut 

jl. óCx ê»G _Ué WG»» ) MUAR»x G»Î »x ë» '/r WäWä 
ê»»Ïç ü»R»Ó»x ëCG UU_ ë» óMUAR»x ë» äGMW0ë 
wW0@ UNÎ »Î MCó»x ê»üü»x G»EÎ »x ë» _MWäWEäNU 
@ü W»_E 
zÏG »3WEä»xN@à G3iUMé9 ëCG UN ëAOÓ»xë»x rNCé 8 
"@» GG»x ÓC@ Eó»MäNG:»Wë R! Më»x9 ü»RW0äG C@@»ä 
ÓWxä çGCç »»xê»Wë GAää»x ëWó»Mä» U@irÎ CxWäC 
çW»ä 9:Uxë _Ux_M»G» »Wä»x éUÎ »@W0_ WäE 
4 MÎ CxOäCGW»ä ëW» üW0 ê»G ' é »W8_Ué WG»» RW@ 
@»x CCxä@AWG»x _Axx»x ê»G N@CGÏUooo@@ ü»_Ué »x 
üW0 h@ç_»M8W_9  5 0Eë» ' x_Ué ä G-Goé CG ' 3 I 
t G»@E zo! nZl E d! E dZmE @M»ë»M»»x ëW» @ é »W UN 
»E»x ä9GMW0ëüCMA é CxW»M RW@ óWE»M»x RUMëG GMUA 
R»xä AWGÎ »xUëWÎ ë Ué é »» UN Oç äGCNN»x é» G 
ê»G ' é »W8_Ué WG»»9 UN 3 é »W ëAä tozê9 k»WmE 

H.M. 
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~iJe radio's houden de aannaeht gaande. Dê meningen ever d~t~"""'e fenomeen zijn erg verdèeld. De kritiek van het tijdschn.ft
.~ltuurleven is Lang niet mals: ... vonml.oos, s_ma,akl,oos, in

nQudloos, • • • stuntelig hakkelende en lallende .J;Fcese,i:ita toren, .....
boeiende programma's zijn er witte raven .... Ook in BPA_( bevriJ
lingspersagentschap ) wijst men op het gev!l,ar van de legalisatie van
ile v:rije radio's. PartijpcJ_.i'tiek en reklame zullen bfnn érrkor-t, de
ether vullen en de stem van, d·e lokalè ra'flio zal ge·smoo-rd wor•çien door
het geld. De wetgever zit ook verveeld' met de Hele µaak. De wette~
lijko erkenning ochijnt niet meer v es: af ma<&:r to.eb moest Radio Scorp:Lo
op vrijdag 10 ~cpril voor de re-eJitel" v.eFs-e•hij,nen. Genoeg stof dus
voor een babbe.L miet U,go De Ole.rek:,. a:li'geva,a,r,'ai:.gd beheerde:v van Rad•io
S0011pio.

Dij1&pa,a.rd: .Ra ·o :I.$ vóor d.e
reèqte·r m~cet.en

,U,g~ Dr, lf::berc•k;:
tel' m0et,en ve ·
le''lifaal dtzon zi~-~.

, Maa.r ons :r,rec ,ndiêï:-,s
dàn de pro·ee·s
gen vrije i<;ei'f 
nu lbo·e pr-o be.e • 
een st,raf tè 0n •
dat het, hun h01brby -~~- ,
m·eer iouden de en .
opgeijc•hort of ze •
een bóe1,e va•n 8000
Co~ntry vari J0 met de arrJQ. ij 
pleiten echter principieel en da;,.r
ztt men erg vez-ve eLd mee. In d·e
grondwet e caat. 1 la presse est Iibre '
en wij vinden dat de vrije radio een
vorm van gesproken pers is. De we~ge~
ver kon bij het opstellen van de grond
wet in 1830 nie't voorzien da't de êlee
tri~iT,ei.t, de radio. d"' tt'-1.e,ri.s.ie en
video ui1>gev0nden zouden worclen. Wij
pleiten daar0m voor een aanpassing
van de wetgeving. Aan dit d0~sie~
is keihard gewerkt door een pleeg
van juris'ten. In 01idergeschikte ;rang
orde betwisten we het verg~nni~g~n
systeem. Het is l0giseh a'at er een
vergunningen~ys,il,eem bestaat. maar

t.é.~ zi.d, h11:1t/uilen, .'1 

niema,nd krij,gt een vengunning, flat
is niet demokratisch. Dat zou het
zelfde zijn ~lsef men. ~ou zeggeh da~
je- een ve;rgmming meet hebben om met
e~n auto te rijden maar alleen de ko
ning krijgt ee:n verganr.ing. Wij vra
gen enkel dat indi<in men aan ~epaal
de voorwaarden zou voldoen, het.moge
.H.jlt sou zijn om een verg~rtning te
krijger.. Ze zitten daa-r- zwaar mee
in hun· ma~.

llie zijn voor de correctio
eehtba"nk verschenen ? ( en niet
?'des )
Inde.rdaad maar wij pleiten de
gdh~id van deze r-eeht.bank ,
n we1 dat we dit nooit zullen

Wij' souden voor het hor
willen verschi,1 nen. We
lk geval in b<iroep gaan

11 in eassatii,, 
•;
i 

\ 
':'\. 

'llee'l 'Wl¾t ~ericJi,ten itn de' pe rs v:er
s,re1'lene,n datt d;è legali sa tli:e miet vêr
m'e.~r af ,zou zijn.
:frDG: ©p- dï t ç;i gen'bll.1k z;i, jt,) e,r ,2 ont - 
w.erpe.TI vain de,k,X"eet i•n li>eh!!Jn,<lelin,g.
ij:et' eeJi's:tie v0.0rs<tel gs,~t ll,i t, van
K,uy,p.ers eI1 di•b voorii'tel neemt. gro~.eh
Je·e:1s d,e eisen van VEBE ( vereniging
voor de bevrijdi·ng van de ether) over.
800:l'p;i,o lag me-e aan de basis van 1/EBE
en door o.mstandigheden ben ik voor
(!litter van VEBE geworden. Ik heb d,3
011de!l,band8'lingen dus van d lcht, bij
kunnen vol.gen. In het korc gez.egd
~om~ dit voorstel nP.er op do legali
satie van vrije radio1s met een bP 

perkt vermogen. di" lokna', -: nf r 
matief en 11.i,et-kornmer"ieel ,:i.i rv • l!,e,-r
tweede voorstel ko a b van Gr-oo tjane
'(P\fV), die wel een aantal pr ä ncLepcn
cverneemt, eaa 1· in dir. voorstel zit
ten flin~e gaten. die he~ mogelijk
moeten maken om in Belgie een RTL op
ï:.e zetten.
Tot, nu toe lar, vccru L de BRT dwars.
Maar sedert, eén dr;J ets] Wtoken is 'üer
een kentering in gekomen. De ER! gee~t
spontaan 2 golfleng~.err vrlj, de R'!'BF 
eelfs 3. aode t. we ir 11].aanè<'èrer, om
commune u t.a i, re reden sn oek ;t,,l } golf
Lengb en z.ullen krijgen. De ?TT hPeft 
ee:n technisch plan k.l.aa r, dar, Z'°-nd>?ra
toelaat met een komfortzone van 8 km,
een doorsneestad·. Deze z and a rs kan
men dus in deze z~ne zohder kraiP,n
of pi epen ontvangen.
De dwarsliggl'lr op dit o-ge11blik äs 
moeder die Bao.ker. Men heeft ons
beloofd dat hêt ont,~e,r~ voor cle n~,r-
nen van e èn \!',el,"g\Jnning te'gen j,uni
k1aa,r z:ouden zijr., en ih sept!>linb'ei'
,golildge'.lçeu't'd zouhn w0rQ1e1f. Will:c.ckx
beeft bef·qoi'd da;b :i:.ndl/.en ·t;l:t'II .~it:f"el:1

IÎ
t,ege:n h'Btrt; geplani;1

1
e t,.:l: ,!ds'bip k:t!l-4l:D i.1l,

e eers ,e V'e11g1ui,n <ng \,,eg.en ~ ,;an~a,r":i'
1983 at'geleverd zal w:ol'de,n.

DP: In \ile "krant s+ond ook t,e le'z·~n
dat 31;1llie geen ko,nt.role op de b~e·k
houd!l.ng toelieten? , Hebben jullie
soms g"he-i.men t,e v-er·bergen ovev waar
het geld vandaan komt? ·
UDC: Het st,artkapi:taal kwam van de
dr!l.e beheerders die elk rent,el.oo-s ·
20 000 _frank geleend hebben. :De in
komsten komen nu vooral van~fniven,•
onze reklamebrochure heeft en 000 
frank opgebTacht, Vftrkoo_p van sti·c
kers, lidkaart.en van steunende leden
( 100 fr ) en g-Rwone lidkaart.en
( 20 fr ) , waardoor je vermindering
krijgt oi:, de toegang voer de fuiven.
In do pers doet men heel gebeimzinn±g
;n insin~eert dat ~eT. (seld van pla-
,.,,m firma s komt. lieT. is nu wel zo

·dat we alle drrie met de pla:ten•5usioes
te makc:m hebben ◊f· geh~d heb-ben. IR:-6 

zelf ben sedert '.les maandien niet mee~
werkzs,am bi.i een pJ,atenfirma, een ah
dera beheerder bf'left zij.n programma
onclar andere opgezegd on: deze gor.t:flh
ten t.e ontzenu,wen. Wij .he.ud:en een
playli~t. bij v-an alle tl\l•lllJO-ers difl er
r,adraa:1d 1yordet'i· 11ls kon,tFn•le. De .30
holieePr.lj:IP wförkt bi.t een 1ow-bu-dget
pllltenf!Lrma, d;ifJ vooral ae.cordeonm,l,l-

4 

Zllek verkoopt,. Wi.i zijn. e7n v~n de
weinige na,ieve vrije rad10. s die
knoei en me•t. s't,ickers en !!ui ven.
Men heeft ons nooit om de ~oe~ho~ding
gevraagd. We gaa,n di,e nu indïenen.
We zijn er erg gerusJ în. We hèbbeI1
een deficit van 50 000 frar.k.
we hebben 2 studio's, elk met~ platen
dFaaier,s èn 3 èase-tt·edeck~. Een .
ba.ndopnemer lfosi; 17 00.0 fra~k. Vier
maanden geleden heb-bel'! "!;e. n7~:uwe pla
tenqraaiers ge~ocht. D~e ZJ.Jn nu al
finaal vers'le·ten·, ·z· • · em 21. uur
op 2,4 t:1'.,!1'. lde p·:Llo t dak ).('ost· oo · · we da•n nog

f n dle v-adler-s
e . s mat.eri-
iil •la,g gen0m·er1 en

,e , ,g , . Vl'e' da.ch.t,en
e ars't €) .f!t1a..11~ e,en
vrij è . ~r,i, ón•ze !l:n- 
ste;ll.l:a:t,i A. rdi•gt l'l.,tJ een
waarde van 'Q OGO fr~nk.

DP: Deze dri.e bebeerde'PS zo·uden alles
t,e zeggen bei'libe.n bij Scorp.à.o. Men
spreekt va.n een tr.ilJm•rirá·at.
UDC: Da-t. er tot n·u toa slecht 3 be
heerde.rs zijn he.erft enkel ju:vidisclle
:redenen. Indi,en we nu meer beheerders
zoJden e.anstellen, lop~in die ook kans
om ve!"OOrtieeld '!:,e worden. Het is hele
maal onze wens niet om met drie te
blijves, op di~ ogenblik zijn er ver
schillende kand~daten.

De f·e-iteli
0

jke struktuu, is echter he
l·em,a:al anc;iers. Elke maandag is er

"lllfi e.en 1 5-'ta1 men s.e,n ,
,~nde we_rl!!groepen ,ver-
rt : ptibl±c-re.Lat,ipns, fi
:r,a,nrmE1,'l:,ll. e, 1n .f'o;i,,mai\',i ep ro-
3.L,j b.ewal.en grote,ndeel.s

Ma-ai:idelil.jks is a,r dan no~
1vE>r,ga,derin;g wa:itr alle

. n·a.a:r toe k•unhêh kotnel:t.
Wii.:r p lilit ogenblik met. bi1ina
18'0 · . . Die <kunnen onmogelijk
g.em:tnipu':leerd worden door eon k,rium
v'i!taat.

Ll!P: :rn Kultuurlevan wo1·dt, Radio Sc◊rpio
?esoltre:ven als vot·mloos, smaakloos,
i~houdloos, hakkal~nde en lallende
p!l'esent.at.oren. Wat. is jullis reaktie?
UDC: We hebbAn hot artikel zojuist op
df! ve.rrgads'l"ing besproken. Ten eerste
gaan we esn brief schrijven naar de
a~f-eur ~an hAt a;ptikel. We beschouwf'n
dit artikel als eerroof en lastar.
Ten twAode gebeurt, er SfldArt een twee
t~l maanden een georganiseerde ovalua
t~e. •.•ro;:iger gebeurde dat spontaan.
Een of twee programma's ~orden door
een pioog van een zestal mensen door
g~luistord en beoordaold naar vorm
inhoud en prcsent&tie. Aan de ban~
van deze evaluatie wordt in samenspraak:
met do pr,eson,t,ator liet. progr,arema bij-
1::1:ird. Het ia inderdaad juist dat~
t · Îe van 60 naar 120 medowe!I'kers
m~, :ne , is fcgaan. Bepaa.lde prog:ra,111-
pcrij wur;n nderdaad .kul en egotri]:1-
l~an ~itg:!! mendaon zijn dan ook de

utii- · Wel kreeg ie!loreen►
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n LêlalV!e:n,1ij.eg wa:it I1"es:t.jles s1011ite1e:if'~eza:k · màek · ~;m 
1'l stad!? ene laatst.e s~erer:i van e.em wr:e wa:ar11.~
n het v.00r J\let zegge<n hadde,n?We ilie!l'<'te1 ':1 gra. g.

. diger iJ:l een artikel ever i50 j~ar gan , ch1eden~s.

De Blauw:putgang H,gt ,e!' nog' alrti,jrd!1 
een ~oórtjé ii,n àe ~iéfdel'!stands
straàt, v_r!)'eger ook IH,ests,estraa~
genOE!cJlld, :He')l jong volk <:lat er hu;ist
probe~t heli\ gewit te_houden en
verpoiï rçosrode geran,.rgpis,

Be~aald minder rooskleurig la~ de
Bl.a\lwp:urJg'áng e~ 'liO 'n m:,qpë\é;i?d Jaar 
gèiteil',e_f.l · 1aji,j. Ik ila:~t :f.tè~ _bevoJ.:'kingl,;.L
ai:-chi:.ef u ve·rgezeláe.r1 l:iil.J een
'be~oekje in het jaar "1.!il!ilO .
In een dertiental huisjes zitten
een vij~tigtal mensen weggestopt
(en jé tan nu nog gaan kijken hoe
klein die l:iuisjes zijd, "net gróot
genoeg; V,©O'l? één, pe.r.s·0l'ln" als je het
dl:! Y.n1!idige bewone~-S ;IL.~aag:t),
Fli.p en An op nummer 2-hebben het_
nog het ;ruimst, dat' jonge koppeltJe
-hij is \17 en zij is 15- zit in
1880 nog te wac'hten 0p kinderen,
Trien Bàlthazar op ~êr 12 zal
wel ni~t meer zit~en wachten: die
};leefft al vijf f!notj'0,N ondlQ:pen
.e.n él'a,:t: 4,è' genoe-e; 'l/\00f . ,we4,1.\,W:è,
Jfaar b1,(m'v•li-0uw Golê~'l;"e>l , q,.j,!e m~t (ie
schóénroa:keF Verbist gé·tll'ouwd is,
he~ft er oek al zes !l:'@ndio~en en
waar ze &e volgende vier die nog
op kolllS!'t zijn z.al stoppen is een
raadse1, Bjj Marie Bèule~ens, de
weduwe éil.ie GP nummen 5 wo.ont, zal
het ook -nbg w~m fü hu1s wol?àen,
van haaa;- 'Il' i:e r dec,late;i,s zijn ell:' dit'•:i.e 
die een ·-natuut·lijk Jcind in huis
zullen halen,en van de weerslag
krijgt Marie zelf ook nog een .
natuurlijk kind, Ik hoef u a~ niet
meer te vertellen over de dll'ie
kLeInen 'v-an de we1iuwe J11~ie van
l:lil:lae:r (par~ori, vi:e-r JàleiRe•n
want è.zi' !Ï!S di,1; ja:at irQg !)en hat1JQT-
1ijk ,kind bij,gekom'en) ,ove!I:' de éeJ?i,e
die An, get;ouwd m.et àagloner De
Gelder, op de wereld gezet heeft;
u hebt het immers al begrepen:
wonen ep de Blauwputgang was een
miserie-op een paar ~ierkante
me,te:i?,

Ver-vef' St)?eebants uit Leuven wist
wat hij deed toen hi.i Tond 1850
de derti,;,J'J Blauwputganghuisjes
op een hoopje bijeen liet bouwen,
goed u.it het zicht, want de Leuven
se burgers zagen al d•ie miserie
niet gFaa.g, Stroobants, is één van
de vele 11\uisjes•mell<ie:t>s die begrepesFL
hadden dat er best een eentje te
verdienen viel aan het huisvesten
van de ·stroom van mensen die , in

de Loe,'l!l il/•èWI de neg~r,rtiize,1'1,lite esuw
,naall: jà'.e sitede~ t:r10'k,, Er warèn
arbeide:rswoningefn teR.e!l?t, en veor
kleine, v.och.tige ei\'.! donkere krot-.
ten ken je veel geld ~ragen. De wet
van vraag en aanbod heet dat. Het
waJren dan eek n.l:et d·ooelijk lux-e
ai~pe'l:'teme:i:i t1;1n die S'tr'0.abants aan

·e&t:l. ,n0~eï> 1,i.eJo'tfelaa-Jr_S aTánbood, De 
d'.irec,f;t1:1F wan de !ll~iàiscne commiss,\ile
dfu.e in 1888- acht j.aai:- na u d,,us-
de BlauWF)utgang bezocht, beschrijft
nummer 1 van de gang als volgt,
"In die l{ainer slapen 9 kinqeren,
De muren zijn een en al vochtigheid
en de niet very,erste lucht ruikt
walgelliJk, Er is namv.elijks een
!l:'etnéd'.iie om :iets te w.e't1helrpen aan
deze toes,tand en ik stel dan ook
voor tie l'IUminer 1 ván tle Blauwput
~ang onbewoonbaar t.e verklaren. "
(Stadsarchief Leuven dossier 11435)
OOk nummer 13 ligt ex "erg verval
len, in sLechte staat" bij.
In l9t1r4 worgt de Blauwp.utgang op
ge:koc11·t door Pró1;,p,er ~ena:-erts. Hij
is handelaar, maar ni1;1t J;ang meer
want de 6J huizen die nij in de
buurt van de Diestsestraat iggen.
had, máa:kten er al vlug een rente
nier van,
En spoe-d:j.g. hobbelde oo~ de paarderr
k0ets v:'an madame Lena::J;!ts over de
kas•se':ii§.,:tE;l,ne:11 vari d,e B1'.auwp.utgang
naar ,xa. schuur toe d:i:e aan het
ui te inde van de gang gebouwd werá,
En samen met de verschrikte gang -
bewoners stuiven wi.i weg...

' . ~ ' ,
l . j " 

1 

'1

"Vuile goten" 
In heeL -Vlaanderen bt>u'11d'el'l Stroe
bél!l'\ts,e'la e•l'l Le1,;Ml?itSe,1,t irn. de 100.p
van äe $\Elig.entàrende ,ee;.i.w der:gelij,~e
:Sl.'auwptLtgi;nge:n,, "vui'Le goten", ze•us
ze in !Lfül-jj al deor twee artsen be
schreven werden, "binnenhoven met
donke~e woningen, waar dE voet ieder
ogenbli11i uitglibbert ower een altijd
natte IJIOd'del?, gevormd d0or d•e afval
van d\ä,e)üijl<!e en J1!18ll'lta~di.ge sto('.f:lèn
in 01'11,,binding, waa-r~,,i.<t ztoh een me.
nigte besmettelijke dampen entwik
ke1en," Be steden Gemt, Leuven,
Brussel, Brugge, Turnheut, alle
bleven ze aanzwellen tijdens de
indusiniialisati~~erlode, De honge
rige , . overtolhse fl~tte1,andsl:levol
kil"lg, g~lëlg ha,~r. ge :Lu* :i.:n de s 1ie iar<m
'be•proew-en en h0ep,te el) e.en we,rk
piaats in de fabrieken die in de
buurt van die steden opdoken,
Huisjes-melkers beleefden gouden
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St,ltta,t jf4 g,.ng 

dagen: ze stouwen mensen bijeen
op 0nm0geHj:it klehre Cêl'.P,J))ervlakiïe.n
in trêurlge omstandigheden, In .
Leuven en Antwerpen heten de llaa:st.ig
volgebouwde achtèrtuinen en ~oeren
"ga.'1gen", in Gent ''beluiken" o'f 
"poorten", in Brugge· spreken ze
van "f'ortjes", in Bergen van 1'ch;as
ses", in :Brussel van "cités" o':f'
"batai110l'lS c·ar;rés''', m_a:ar ove!t-a1
gaat liie>t om dez.eil..:fà;e m,iserabe.lce
''vuile ,geten".
De bouwers ge•bruikten de geedkoopste
materialen het eerst, trokken zich
weinii aan van de ligging en stoor
den zièh niet aan stadsreglementen,
Ze bo.uwden immers lilinnenerven vo,l ,.
o.r i',etten h1m hui.sjes nee~ '01:> ae)1tel'
liggen~e velden of il'l do0d·1ope•nd,e.
straatj_es, en de sta.qsreglementen
golden .µleen v0or, gebouwen láhg§
de openbare weg,

Bouwweede in tw~e vlagen

Bij de geboor.tlle van iflel·gië telt
Leuven al mee·r dan :}O gangen, mai;r
de bouwwoede moet nog losbarsten,
Een eerste uitbarsting vait te
beleven tu~sen 1834 en 1846, Leuven
t~ijgt er bijna 5005 inwoners bij-
de ;y;0eè}iJ'lgs~ijvl'1rhê:ii.(:l en ci,e br0.u.w.e
rii.jen ;f'!lo,vesren-en, d'le toename doat
ook dlê ganghuisjes opschieten: er
komen per jaar 3 tet~ gangen bij,
De gangen worden vo0ral opgetro~en
aan net uiteinde van de grote invals
wegen (Naamse-, Tien9e-,Diestse-,
l;lrus,se1se- en 'l'ervu.µv~estraat) af
langs, d.e ;voel'ltit~ V0:e•r,, w,aa:r de
a,rm:e :bevoil.ldh'g tit'ad,iti.e,neel al
s ame~'t,roe])te. Even wordt hèt kà!l;mer,
maar àls tussen 1866 en 18?6 een·
dried1:lize•l'ldtal mens-en Leuve.n -
binnentrekken, komen er ook weel? 33
~angen bij.Vooral in het westelijk
deel vç1.'n teuve,n , tusaen de Teil?vuu,rse- l 
et:1 d•e l'/le9heJ.se§lt~aa1t, wordt er cllt,1:1k
geioo•uwa,,~ 'l:,n de an~e~e dell.en V'an iLeu-
ve,n we.r,d de planning van stadsarcni.:
tekt Laenen uitgevcyerd: een dam:bord
patro~n met inte,rratie van pleinen,
fl,aar lJ:l het west.en liet het steile
reliëf die ~lanning niet toe, De ver
k~ers~rn.ts1u:i.ting 1h dit gebied was
b~.JieV;oJ.~ .s·lecht er.i, •men moest b'e:v.en~
d 1ier.1 altïJ a, ov,e,r d·e ~llJ"endeg~ràë_l van
de V-oer on1 er te geraken, De welge
~telde burgers be'dankten dan ook om
UI dat s~adsdeel te gaan wonen, zodat 
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DE.CHIPS DE 
. · GELEGENHEID OP ? • 

Door het toepassen van de mikro-ele'kti:_o,ni,ka d'aaLda de hoeveeûhesd arbeid bij
Philips-ieuven in enkele jaren met 60%. De vakbonden voe~en zich ma~htelo~s
en aanvaarden gelaten de aftakeil.ing van de werkgelegenheid, Na het interview
111et de vakbond.en over de 'deeltijdse werk1oosheid bij Philips' bleef Het Dij-
lepaard met de ~ellende vraag zittten : 11 Is er dan echt geen toekomst meer
voor gewene arbeide'l.'s in de sekttor elektro~ika ?" 
We gingen ons 1ic1it eps.teken b:Ï!j, profes•sot Hugo De Man, die verbenden is aan
de a,fdeling elekt1:otechnielt van, onze un:Ï!v•e,rsiteit, de K.U ,l!.. Ondanks de slech
te ekcnomische toe'S,tand en <Ie b,rand" él:h,e, zijn la1!>01?a•t01d,um onia!'fgs in as lc.g
de, ziett de preifes~,er tech ,neg, e.nkcete ]i11.füt,p,untJ~s, voo,ra1 i!/GGil! kilLeine en ,mid
delgrote o:nd,etneJ!li.Ï:ngen"

'Dij lepaard : Ree.ft de elektron:i,kasektor
nog toekomst in Bel.gië ? Hebben wij de
boot van de chipsteohnologie niet gemist?

Hugo De Màn: Neen, de kennis, de know--how
is er, Men komtt zelfs vanuit Amerika, en
F1;ankrijk naar ons Labo pm er 'kenni.s ol' te
doen. Als men ip net distribudecent,\Jlll
van een gro.oc };m&f,kaa'ns be<\rijf a'p1>a>rafen
toek-rijgu, dáo, k:i:j lil~ mèn verwonq,e;pd op da,c
men hi,e,; irt Be1gäië. z9m<1:ar apparateri léirijgtt
om onde,rzoek t;,e d;öen. Wij werken mee a-an.
de ontwikkell.;Lng 11a'ià een nieuwe computer en
zijn dus zeker niet aehcerop.
jaren geleden reeds :hebben wij voorstellen
aan de overheid gedaan voor het op'r i ch.t.an
van een halfgeleidétibedrijf. Naar een der 
gelijk bedrij~ v.Faagt een enorme investe
ring:± 300 miljoe~ als startkapitaal.
Maar in België moet men kunnen bewijzen
d~t het kapitaal bjnnen enkele jaren gaat
opbrengen en dat komlen wij natuurlijk niet.
ln België is ér ,geen ondernemingsklimaat.
Uit eigen erv-ai:ing ~eet ik dat het gemak
kelijker is om in Amerika 11cm hedr:Lj f o.p
te zetten d'àn, bij_ ens . Er is, ge,.an d,rij f 
veer meer om llete-1.' en me.ar te produceren,
de be Las t i.ngdnuk en de bouwkost zi;ln veel
te hoog. Het is iogisch dat het kapitaal
vlucht. In .Amerika bijvoorbeeld rendeert
het kapitaal veel beter.
Men voert in .België ook geen konsekvence
politiek om bedrijven aan te trekken, Wij
zijn brave we:fknemers en geen stoefers.
Nochtans heeft Be1gië heel wat troeven.
We hebben bijna de hoogste lonen maar tege
lijk ook de hoogste prod_µktiviteit. Be,t- .
gië beschikt oMer eèn en:orm~ in.tras truklÎuuii.
van wégen,, h·aV"en$, toeleveringsbed-rijven
allerhande. -Belle aanuaI bed,ri,gven hebben

z.ich b Ljvoo rbee Ld Ln Schotland gevestigd
tegen zeer gunstige voorwaarden, maar ach
teraf is men tot de konk'l.us.i e gekomen dat
er geen toeleveringsbedrijven waren. Wij
zijn een volk van brave werknemers en geen
stoefers.

DP : Hoe l<omc het dat Jap:an er wel in ge
Iuk t; is om op korte tijd de ID<lrkt te verc-

In Jwpan hebben een aan~al Jart1n
geleden de fabrikanten van elektronisch
materiaal de handen :n elkaar geslagen. Ze 
hebben een aantal sektoren afgebakend en
hebben die gezamenlijk aangepakt. Tu~sen
de verschillende fabrikant~.n gebeurde er
een uitwisseling van informatie. In Euro
pa is men bang om samen te werke~. Dr 7.0-
genaamde samenwerking tussen Philip$, Si.
mens, Cil. om een Europese computer Le ont 
wikkelen is dan ook jammerlijk mistukc,
De werknemers hebben ook een andere menta
hteit dan bij ons. De top van he,t bedrijf
staat veel d ich ter bij de aisbeicl~r, De man

• onzen 

of -vrouw aan de bnnd i,s de belangri,ikst7e
persoon in een 9apans bedrijf. .
Ais door een bepaalde lijn syscematLSoh
meer slechte apparaten ge~rodu~~erd wor
den dan het gemiddelde, dan bliJven de ar
beiders na de normale uren zoeken toe do
fout gevonden is. De produktie is_oo~ s~erk 
geautomatiseerd. D;i.t alles : de d1sc1phne,
de automatisatie, de vele cesten,maakc ~~t
de J~panse p1.'0dUkten zeer betrouwbaar ZLJn,
Vroe_ger was het a'anta1 b~jdragen op w~ten
sehappeHjke kongressen 01ier el:;ktronika
e.en paasr procent voor Jàpan en zo 25it v:001.'
Europa, Nu is engevee r 38% Japans en 5% 
{::uiiopees.

DP : We zijn totaal afhankelijk geworden
van de politiek van de multinationale on-
4ernemingen en die kuisen nu hun schop af
,m verdwijnen naar landen, waar er meer te
verdienen vale. Wat b1ijft er voor ons dan
over ?

H :p ,H.: l'ien jan geleden hebben we misschien
een te gemakkelijke weg gekozen. We hebben
·toen de multinat!i,o,nals i.n !'luis gehaald. Bel
gtl.Z had toen al een hoge, produk.civf~eiç en
iel,all.ief lage lonen. Beide .partijen heb-
ben toen aan opbod gedaan, De werkgevers
konden hoge lonen betalen want de produk
tiviteit steeg snel en de vraag was onver
zadigbaar. In België zijn een aantal pro
duktiecentra ontstaan maar er zijn geen on
derzoekscentra opgericht. 
Nu is er overproduktie en het enige wat be
drijven zoals Philips kunnen doen om te
overleven, is het vervangen van arbeiders
door machines. l)eze au coma tLs a t i a is nu zo
sterk doorgedreven dat men er zelfs in
s:j,aagt om b·.ijvoorf)eeM hier boxen lloedko
pe,r. te produçarcn dan in eender i,elk onc
wil,kelings land. 
Voor tle toekcms t heb ik voora'I yertrouwen
in !üeine en middelgrot;e o,nde~nemingen. l-let 
is ongeloofti.jk wat die k·leine bedrijven,
dank zij het dynamisme van enkele personen,
presteren. Neem bijvooroeeid INSER, een
klein bedrijf dat elektronische systemen
~ntwerpt op aanvraag, Zij stellen op het
ogenblik slechts enkele mensen te werk,
maar het dynnmisme en de technische kennis
van deze mensen zijn de bes te ~arantie voor
de toekomst. Een ander voorbeeld is ELBICO~, 
dat een sorteermadiiue heeft ontwikkeld dat
llluri!zen herk ent; en ve,rw.ij_c,fert', De•zh mensen
we rken ah.l.e n nleer dan à uur per dag. 

DP : Toch zullen er door de chiptechnologie
meer mensen werkloos worden dan dat er werk
zullen vinden in deze sekcor ?

H .D .M.: Volgens mij kan men de evolutie in
de mikro-elektronika nier, c-egenhouden. Als
wij het niet doen, dan zullen andere lan
den het wet doen en geraken we zelf hele
maal niet achterop, In Nederland heeft men
een r,q,port gemaakt Ol\1 de gevolgèn van hel
Lnvoe ren van de chiptechnologie te bec i j 
feren. Men kw1nn tot de kenkLus ie dn ~ Ln- 
di.en men de te.i;:hnöiogli,e l1aJ,f zo snel zou
invoe-rcn dan cve huiçlige trend, er evenveel
mensen wurkloos zouden wpi;dèn doo-r (\e ch Lpa ,
~raar dau.r komt a.Ls nadeel bovendien bij
dat het deficit op de betalingsbalans veel
gro eer zou _ziji:1 omdat men zelf geen pro
~ukton huclt d1.e men kan uitvoeren, om de
invoer te kompenseren, Het rappor e 8telt
ook voor om de tijd die vrîjkomL door d('
chips, te Robi:uikon voor he1'scholing. Mon 
schut dnn do behoafce aan programtneut·s LOi
in.!985 jnnrlijks met tenminste l()Z zal
S U,lJ 8,t,11,

0ok in 11ndt1i-i1 ~ektoi:en kunnon do ch:Li,s
w1.wkgt1 ~,11v~nl\a id kreë1:en. Voor du fH:oduk L i r, 
v~tn èh i pil hl!O/'t men zeer z11ive1:u sche i.kun
d) 1:'' pt"<Jtlul,Ccn nodi,g. Die woi;den in fle1-
I\Lt' nu nl M geproduceerd. Voel mc,nscn heb
ben ook schrik voor de eomputer Olllclat ze
niet W<'l<'~. hoc• deze werkt, tlerscho.ling
en ond~rwtJs zouden het mogelijk moeten
~'lk<'n d;i t dt• mansen zich be ter thuis vot- lon
in onze worcld, waarin de elektronika een
sloud11 boL,ngrijker rol gaat s1wlun. n

0 
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1,s huidig landbouwbeleid is erop gericht ~,1,0otseshalligheid en specialisatie te
,~vorderen .. De toekoms r van de ine boer r n ie t r.onskJieurig uit. Ln 
~isistijä \o.'01.'dt d lieem etrpe11 d. ·
Jp dorule11d-~g 26 m ., in l)oi,iw,i,n ,tt il,. .c een ä1eb>a'~ 'i'J.lli'i!.t·s~
wnd deze· ·t-i•robll:e eor,g door k,g'r, t,WOOili'fÖ'é Landbouw
Leu:ven. ,He avend t al a'l Ler nse sen d·e 'karrs om
·nbg eens een boer · ende l ij'-'e t.e zien n g onve,rvalst en
sapp_ig •. te uiten. R-et werd t evens een g avond.
e d'l'ie s avo W. V -0B Be 1), J.

!Ja,n'élewa· e .tF·ên's t~ en . f t ,p ' dtso,f11t-
J.1i½keil,L . . •re:k ts ten e ere eia+
schail.li.g ( ve • ste.u n ers 1 ten
goede a bedrijven. Is gr9.otschalig e an de ena.ge uicveg ? Is er nog
plaats voor de kleine b,oe11 en zijn landbouw en in hoevetre kan hij hierin mee
beslis-sen ? He t woond is aan de sp,-rëR,ers.

D,rie visjes

-
1
nisatie anwezi.g -
le stadia Yan hèt proces die de lan
produ~ten doorlopen, van bij de producent
tot bij de verb.ruiker. ~evens bezit de
~oe,ienbondi 'praktisch o,Lie.pos,i,ttie
in de maa-tc&c;happeJ.il!i tll'ele l:iége~
l:eid'inj: van de landb p. Vi,a d'è 
GOLT-gr0ep in de CVP heel "Wa·tt
impakt op. lret landbo .

~itt\ de
il.and si! 
1:.eie h e bevolkings-
druk o . ar,eaal -
'heeft voor gevolg gehad Q.,1-t men meer en
mee1; is gaan e"olueren i.n de richting ~
prod cr;v,oor me e:. grond no~1.~

11'ieef e,.-v,arken ra.J,, dé pLu1.m-
vees tuinbouw zijn v~l,gens·
Vandepit,te geen· groo ge bedtijv7n,
Een ande-r voorbeeld is aat. van de Eruit>
teelt in ljet Hageland, w.aar het voora~_de
k'Lel; ij . die da.nk Zl.J 
een r . mee.r so~:r;-
fèn . nnen 11p:res,,den
heb6 ij t ?~e~ kop .

, 1g pr1.J sans t0rt'l.•ng·gega . · 
van de Go• en, die een ove'rproduk.t t.e J<en-
de. 
Volgens Vandepitt:e is ltèt subsid,iërä;ng7-
sys teent- in de landbouw _er ind•elidaaa v.0.O11 

de 'pe.tte'J:!e' bed.rijvèn. 10J;ll van d~ steun
van strtllçëu1.n:.n1aac:,rege,le.n tre gen'l,~te.1;_.moe.t
men investeren. Wat bemoeft het pr13s,
beleid' en de garanties daaraan gekoppeld
is het ook ,m dat de garantie kwantitatief
zwaarc;ler dqorwee~•t voor de produeeni:.en
<lië me:e.:r; p,,;od·ueèren,
0ndanks ä\it a!J.1ës ~s eir ~e1<e11 nog p~ac;i;
voor de 'kleine boer' i,ti de landbouw" al
dus Vandepi-tte. De voornaamste produktie.
.fa~tor is niet de gl=Ontt, maar de onde1rne
mingszin en ondern~ingsk\,/aliteit v.an. ~·e
landbower. De Jdeine boen kan meebas-b,s
sen ove11 zid,n toekomst doon g0ed te bce+ 
l'en 'I 

Het Algemeen Boerensyooikaat (ABS) is ont-
8 taan a•ls reaktie van enkele ontevrceden.
boeren tegenove:r de 13J). liet ABS heef.t naet
. , d"iidélij,k profiel en naar vcoznaams tezo n --i: 11 . • • t, ~ àkt!tepu~'t :ils o~,pos,1tilie. tte voe,11e:n .eg,eno.ve.
de BlL ~ooral l-ll Wes t-Vîa>tnderen l'ieeft he·l;
een harde kern.

J. VANDEWALLE (ABS) 

De p·r:obl;,emabiel< van dë 'kleine boec' 111.~et
V'liliLgens V.and:ewa/J.l!1f 'l>.eReReq w91ule~ yan11>1.I!
het. be'l.eid, en meer.'b_ep~a1 é1 vanui.c_r<!,e d-i:_uk
die er van het bele>J.él uitgaat. Boeren moe-

ers steeds meer g~an p11oduceren
tzelfde té verdienen, en em meer te 
· pcoducër.en moec men• gaan inve-s,teren.
s de technische vooruiegang is de

wer tijd er niet op wei:minderd.
De subsidies rechtstreeks en onr~chtstreeks,
zijn zel<er niet ~eutraal, Dit i~ evenmin
hef; geval voor de voorlichting en ~11-t we
tensehapP,elijk onëlea!=,zoek. E,en cr\leicide ~ra'a,g.
i;s vól,gens Vande_(qai,l,e of men de\ pl'odukt:i.e
wil richten naar hogere pcoduk'tie of naar
'aa·mens toe. De boer is het slachtoffer ,ge
worden vsn de mècbanisatie. Vanaewalle er
kent wel dat hec ~ndbouwbe'l.eià heeft bij
geil!tagen tot d,e. ll'lgem_ene wel!yaa1>1Z,. ""!a" de
boer.en 1lelibèn daa'!"Yan zel!i\ maai; W<ftnl,? mee
g~c)·i;;~gen. Globa'a'.1 lree,fl he~ be.leid ook t.~t
iren aant aI schaarsten geleid. Voo.reerst 1,s., 
e~ ·de afvloei in de landbouw : 10 miljoen
arbeidskrachten in de E.G. zijn er verlo
ren gegaan) . Verv,plgens op het vlak van
enei.gie : nu he·ert men 7 fossiele cal. no
aig om 1 voedsel·cal. te produceren, daar

;1~iil-r inen vroege·r ui:t 1 fóss-icle ça l". 1 yoe_d'-
selcal. haalde. Tenslotte verdwijnt de land
bouwgrond : in Bel.gie zijn d.ät jaarl.Ljks
nog 10.000 ha. .
Ons ekonomisch systeem berust op agress1.e,
~egt Vandewalle. De boer is van'kollega'
to;t: :konkutrnent gewo.rden. De ene zie te wa~h~
tè:n 1:ot de ander'e krep/i!ert, .OJll tl'ite1w grnnd
t.e kunnen ove,:,ko,pe'n, :indj.v-idU:en kunnen zich
aan deze evolutie in de landbouw niet ont
t-r;ekken. 

Tot slot wees Vandewalle nog op de onrecht
vaá:rdigcn die in het vertegenwoordigi~gs
S\Ys,te<1l!l van de ij;anab,ou..: zi,j,n in_g_eb0uwd. De
llll is het di•e aaarvoor in fei·te d:e kd.,te,r'ia
bepaalt.. Hièrd0or •s1ui.t de B.B h_et ABS ~t
van. een mogelijke inbreng, waar ze gez1en
hun getalsterkt:e recht op heb.ben.

et r e'!.and •ing Gent
en~ cl t de boe,en-
, w · , .n ,in • hun pro-
n cech t;,s ti;eeks aan ent bretr-
Voor Jef Gelahof ,.p ,tl'.eider, is
en bewijs• dat 'kleinscb~ligheid' ze-
e y ief kan bie&en,

!lo'.1:gens Geldhof betekent grootschali.ghei.d
i~ geen enkel geval een ui1n<eg. Zijn stel
l:i.-ng luidt dat gezonde en leefbare bedrij
ven d'e kl!!ine' bedr:iijyen zijn~ omdat deze
n:o'g niet gesu~s.idá:ëeJ:d f)n kuns•tmatig ~n
lcèven .ge(tou.den wox,de11. 0cil< \io tge,os G:c!'l:d
l'i.öf g,!•an dus de kredi.e'ten vo·ot>al naar de 
groobschaligi, ·pJ1ojekte.n, niettegenstaande
iedere boer in aanme,king kó)nt voor sub
sidies.
Per ·d•og vet>dwij,nen i,n de bn:dhouw, 113 boè
.t>t1-n. AJ:,e de e'to.~utie ziel\ bllijft voo-r.l!zel!
färt zal ·binnen io jaar één vie:i:de van de
l>irerèn vendwenen zi;În ~n binnen 20 jaar
de helft, De boeren worden ~eru±sloos doo4-

gedrukt, o!D!lat: ze verjanen.
Een ande:r aspekt is voLgens Geldhof het
verdwij-n~n v.an het lon:ende werk, bv. het
zelJi verwerken v.an 111e1k tot. kaas . He·t .!Ïis 
d'e mlt1s,11 tntcer..essan.t:e cSèÎ\akeJL, dte aJJ,s ge
vo1Lg van de specialiisati-.e in hantl·en van
de boer ci.>s gebleven.Daar,te1;1enove11 staat
dat de verwe11king (bv, de suikerraffina
derij in T:i:enen) en de d°i-st::ributie ( de
vetschilllende groot:ware.nhuisketens) gro
te wJ.ns.tën maken.
Ook de r,e,Iätlie me,t dl! D~-r-de W;e11·e1Llf,_ ma-~~
aldus Ge:1,a:noif, ,iiet uit. 1\:l!it o,og wofd:en ve.r-
1oreri : oiÎze specia'),isà~;Ï,'è. s,teunt Vo0,r een
stuk op gron<lstoffen ui te de Der.de l<ere1d.
Tenslotte is er geen sprake van een inko
mensb.eleid, maa,: enke·l, van een prijsbe•1ieid.
Het is e•en s,ll-l'uktuur d:i,e. elke gro•te bo:e-.
groter maal<c- 'el' el-ke l&J;e,in~. boer •~le'i'ne1:,
Volgens Ge1dhof ma.g lie-t pr13sbel~1.d &e toe
koost van de landbouw nq_chtans n1.et bep,a
len.
Geldhof meenf dat de oplossing lj,gt: in een
bondgenoo'tscha.p tussen b'o"r ·en kons·umen~,
el\ in de o,;gäni~atie ,7ajj. de lloe,rêJl,.,l;r u
llaaigem, dat bewezen hee~t da~ met een
zelfde inzet van grond en kaplCaai, l!e boer
er veel beter kan bij varen, en dit zonder
dat de verbruiker meer hoeft te betal,en.
Het is de -enige groep v.an boeren in Bel-
g.i:ë die kan zeggen da-te zij hnar pri,j,s 2"1.ti
bepaak .~

De kleine boer
weinig overJevingskansen
Uit die a1J;es blijkt nggal duidelijk dat
d:e indi'ï/'.i:dµel,e ~oer ·z;i;i;h moeiil.ijk buiten
de evóluèÎe :Ln de l..andbouw kan p'laat:sen.
Hij m,jet tneespelen of afvloeien, ~o -tlrukte
VandewàH"e het ui't. Deze stelling staat
haaks op de bewering van Vandepitce, !lat
de kleine boer kan meebeslissPn over zijn
toekomst door go·ed ~e !loeren. Goede boeren
kunnen bJ:il-J'<len en él•e ~-l(il,chte zulllen i\lie'i! 
dwi,}nen. We.rkelijke {r,ob'il.emen en tegens•teil-
1ingen. w0~den door dit ti,uukje van indivi
dualisa:en verdoezeld. De kleine boer kan
enkel meebeslissen over zijn toekoms,t door
meer te p~oduceren, want zijn inkomen ligt
in ve~gelijking met een arbeider veel laget.

,Anderzijds·. -moet \ias,t~·s,te•l:d wo1:de~ ·da.t tt_e. t 
lanélb,ouwbeiLeid dr:.· k-l'e'ime 'bo'e·t1èn zeke.r niet
ondersteunt. Dit word,.t o.m. duidelij--~ in
het subsidiëringssysteem, iets wat Vande
pitte zelfs toegeeft. Dit is daarom des te
meer vei,:wonderlijk, o~dat toch algemeen
geweten ~s dat de BB nogal wat te zeggen
h.edt in ons landbo',!'i'be,leid',
Van'd,ew;,,•llie. dna,:,entegen t00-nde duide1ij k de
s truktu-pele. problemen in de. landbouw aan.
Hij is geen absolute aanhanger van klein
schalig~eid, maar heeft er wel oog voor.
De realisatie van de Baaigemse boerenmarku
noemde hij wel eeri mo.0i •ini tin tieJL blaa-r
d'e prob,l,emen ziJn hi:e,r;me,e.• n.0.11, n'i'l,i!: !11,ll,ge-
J.:0s't, a1dus Va11d.ewa11,e. In iede.11 gevalJ. a~rekt
het voorb~el.d vàn J. Ge!dhof tot navol
ging. 'Eén Baaigem bétekent inderdaad nog
niet v,eel, maar neiu:ma.te net aantal Baai
gems groeit kunnen z:î.J ook meer beteke.nis
kr,ij,ge,n. ~lbk in Leo.ven' zou ditt moeten kun
nen,, füLJ e·en aantai l:,e.-uvense' we.111tai;r0epen
rond l;andbouw leef•t cleze ged•aoh,te re.eds .
We kijken er hoopvol naar uit 1 0 
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ntera'.ad he·ef,t dus be,sH,st 3,5 mil!j,oen, u.il-t de ,semeèntJ;!kas ue scaenken
t Caracasko111itee u,it tes•sel-l.Ö. Met di,t geld kan in 'Ven_ez<ueia een gebouw
t worden de.t door het komitee, een v.z.w., zelf zal verbouwd en ingericht

0:S:.aen _tot een. eentrQl!,l :vooF sociale opvang en d·Fi,qgende hulp, De v. z .w. heeft!
oer meer ûan •I truiljaen b~)i,eengeb11,acht,

arstnacht •~~ begon k~pelaan Eugeen
oo~e1>eke de·Dc>n Bosco.,,piniooh:i,e Ln
el-Lo. •ln 1965 beantwç,orad.e nij de
ep van de Vlaamse biss.choppen .om de

k in~~tijns-Alnerika uit de noid çe hel
• Hij ;volgde ~en o,piet~fü,ng várf 2 maan
it1 het ~at'i.jn,s-AlneJ:'.iÎlkaans koll'.eg-e ,en

trok in 1966 naar Caracas-Venezuela,
waar hij zijn nerimgs1"e11k ·,
de Campo-'Rilco, o,tteu:wijk ro as"
Met dh v.ex,tr ok ,het Car-ae è 
ontstaan, met oeling Vanhoor,ebeke 1
jaal," te li.ell)en . ëvenv Nadien 5eslooc.
uien e~e cl:0011 te '.S!i"an en er w,e1:1d een v. z·. w,.
opg~rioli11.,. Hliêrdó'.or kon 1l!etl ge!l.'d i,n.zar.ie!l!en
om hen ~erk van <!e vroegî!re kapelaan te
steunen.
D.e _raroch§i.e Do o ankoop
Vfn een .g·ebouw t ,pa~
rochie~ent-rum b assen
en gezo 'd .
De dek . 'e ld
,Î.n,MOO n r k 1"2

,s!ëudie J n e1"'
bare s .S. heeft
'!iiel:'VO , 
En 119:l· :,,r,an
het A. ooltj',e'.

,quet 3 n een
J!ol.r,,alen~ gj!bouw vopr de p.romot:Le van kind,
'iiia)lli1 · pen,
l'le v. i,t ;jaa,r l'.S jaar. Twee
j,'!ar n Vailhoorebeke. op be-
zpek · land. lti.j had ee.n brief mee van
Jo~'é D Meud1sr;.a, dd:.e, ge•ld v,r.o~, voor
de aa van een oud gebouw. Yaruioor,ébe-
ke zel eeld omdat men pas geld
ontvan pro.,i e!!,t "'erd echter inge-
diend1 Il van Garacas ze.1,f. Jos·é
D;m!Ho :j.d van een l5asîs;gemeen-
sçhap , roep van 10 à f2 mensen
die va · ;),ische in.spir · n be-
1/'!lStwo Mendoza is erant-
woe,rde en ~oóp-e,rah s 1fa--
ren en ensen hebbe paar= 
kas ze, Zij sparen daar en kun-
l!cen da n• eigen woningen te ver-
bète11é eme.ensohappen w,i,,ll;en
nu eèn, hten. voor S'oc,iale o,p-
Vat!S e ende hulp ~oor heel oostelij~
Ga11aca centrum zou een araai~c)'lijf
-z-i.jn •ei:''Lei: .v11i3':i;t&1'l.i.ge.rswer,k.. E,r 
<tordt ee,n 1permafüinte soc{~1e op\fa.1)-gdÎens,t
in onde,r gebracÎit en een hulpdienst voor

grom:l&-..:e1uî chui,,Jngen b !hj
li1~vige regenval en overstromingen. Een be
langrijk ongerdeel van dit centrum is de
cpop~rac.iva fune,raria, een koÖperatie voo~
<te· do·d:env\e11e'I; :i,ng.. 'De b.e,vo.1.1;,i,ng, d;ke een
~1:1ote verering heeft voor de doden, wordt
uitgebuit door de begrafenisondernemingen,
wat dikwijls leidt tot volledige fînanciële
ond:erga't\g;, van fami:Hes. In het centrum
wordt tla'a,:om een plaats voorz:i.en waar de
800.000 inwoners van de streek hun doden
kunnen vereren. Als I r,;ezinslid eei; bijdra
ge lev0ors.- kunnen, 8, fiami.Li.e Leden' daar 9pge
b:aard wo'iden.

Dit projekt werd VJ:oeger ingediend 1>ij het
A-.B.0.S. , maar het komi te·e heeh daar niet
op do.ocgewerkt. Nu werd hett ingedÎènd b;i.j
het s taàsbestuur, waar hec s,erd weerhouden.
uit drie proj ekcen, waaronder ook de Vre
des.eiland.en. De aankocp van het gebouw
kcs c 3,J miljoen,. DH bedrag wor:äc gesçho,n.~
ken door de stad Leuven. De verbouwings-
en inriehtingskos·ten, ten bedrage van I mil
joen, woi::den gedragen door de v.z.w. Dit
be drag l;l'.ord t b,ij een~<!b•racht door çl..~ 650
lèden die om de 2 maanden een lnformàtie
foldertje in de bus krijgen. Het succes,
aj.dus de voorzittter, hangt vooral af van
de beJ.ange:!09s!\•eid van, de medewe-rkers.
B,oederH:.jk D.elen en het N .c .0 .S. houden
toch vee'l geld achter voor studiereizen
en propaganda .

D
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Tussen d,e s tapeäs brieven e.rof Re!! pij le
paa,,;d d•;i.t ,ged,ireht van d'e 14-jar;i,g~ Wim D.e
Wel uit Kessel~Lo. Zijn er nog ,g~oepen
in Groot-Leuven·? Het Dijlepaard maakt ze
uicverkcnen.

-lll,oeméiL i-n lnlt v,el."d
bloemen oe het vuilnisb~t.
Overa.-i zie. je. blo~ s c.aan
op de -S.Ude, snaar-niet op de maan. 
rA:J.ia ,zé a~at nu maat niQ:t \(81!.p,e, i;en
111et fiuö. ·'chemika'1e: Jesten.
Want voast-ijnen zi)n er al e;e veel
dc,or al 'c!at grot.,....,.,naen--ges:peel.
te '%ouaen be.tet: a·an het nag-eslacht eens denken
vanf l:a;:.er zuUen, .z.ij "-" 1>icb aan d••nk.en.
Aan a.t dat ux,de.1,11e gil, dat je niet 11egli:rijgc
IIIAt een öus a.if, o.; supug1"1111
vanc d.aarmae caak je 1t•avasr geen Kans. 
Al vat 0:1111 dan nog rest
is de aafde ve~l•Peri als d,e pest,
Ha&~ vo~ op IIUlr.S te gaa~ wonen 
,moet ja. a'r eerst ,nog komen.
:lu dat is niet 0111 groocsi,;e p~oblcem
want de'9gloaain~ scaac in Amerika's embleem. 
Ala dat 'ilan conm:i,!l"'t• no3"bèscaat.
LulÏs·ter nil naar mij,nû is het nog niet M Laat. 

ClEKS1iRAJU"4't 

Werk? londer
Mathias Gheysens zoekt werk (sch1ti:jjn,;.ret1ke
rij en klussenwerk) in een B.T.K. of als
vrijg.estelde. Het Oijlepaard kan hem niet
heî-pen. Zijn ad):'es : l.ange11ode l6, 305l>
Need.js-se (016147 .70.48).

) Tl , . ..., 
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'ffi>•e I'.Jcuv.ense gidsenbond ...

houdt een Ken-Uw-Stad-wandelvoordracht mé.t 
s·teun van h,et stads.beBtuur op zondag 26
àp,rd:l ern" 1 § h. Het· tiema .lnïiêlt : Joris Hel
;i.eputte., 50 jaar sociaal"1)olüiek le;ven en

-we1:k in Leuven (1875-1925). Afspraak op het
1'. Oam;iaanple:i.n, waai: de gids R. lfambrouck
o opwaeh·t.

Çids kan u trouwens zelf worden : i.s.m.
de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor
1!.euven en Omgeving (GOKLO:) richt de I.e1,1ven
se eidsenbond kuFs·u.ssen iJl:. ae·ze !lro.pen ove,r
een gans j_aar, e11. gaan. in vanaf de tweede
helft van september '81. lJ ontvangt alzo
het getuigscheif~ 'Gid~ van. het aProndisse
)lleatt Leuven' val) het Min1isferie "an Natio
nale Opvoeding. Iniliclu.î.ngen en inschrij
vingen : Na,,;ia Gilleir, 1'arkstraat 44 bus 1,
Leuven (r~l. 016/22.88.51).

N.V.V.R. 
Plt.O 6~ -vo.M, de .t;J,tj-lia:i! van ut-0 blt-l06 
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Interna1ionaal jaar '\'an gchandikapten

:!;.k ben ,olstoelg,ébrnike-:t,. d•us dien·t mijn
rolstoel mij seeed•s te vergezellen. Tot op
!\·eden kon ik voor mijn vei;plaacsingen in
d.ividuee.l steeds terecht l5ij de dienst
Vr.ijwi.lligersvenmer vooli' Gehai1di'ka,pten
v. z.w. Vi l..sor. Deze d iens-t fungee.de als
schakel ~Jssen mij en de v.rijwilligers die
hun wagen en tijd spontaan ter beschikki,ng
s t:.elLen. Wegens tl!\ s ttielin.e;ederUj,~è< lieha,n
d,el ing door de overheid bi'j het tbekennen
van werkingstoelagen, moet Vilsor met deze
voor ons zo noodzakelijke dienstverlening
S't.oppen.
Vilscil; wiil. een mi,ni-bus aanschaffen en de2e
a;an~assen voor he.t vervoer van rolstoelge~
b,r:uikers. Deze mni-bus zal pe1;manent ter
15è's·chikking ges·te.!Jd s,01;den. d·ank zij net -i,a 
s èhakelen :van een, chauf,f'eur uit een :8.T .K.
p.11ojekt; _De koste.n en onderhoud kunnen ge.
deelteh.Jk gedekt worde.n door een min. bij 
dl.'.ige te ,ri;agen pgr kilomgter. Vilso1: be
s·chî:ka e.c!ite•r uiet oyer h,e.t nodig~ kapitaal
om deze bü:s aan te kopen.. u kan ens he.lpen
op de vol~ende wij~e :
. doot; e:en steunkaart te ~op11n en ZG!lf. kaar
~'n ~e ve:i;ko,pen.
, door te s tot t:e,n o.p rekceningnummer :no-
0017263-5 Ivan Vilsor v.z.w.,M. Theresia
s~11a~t 5.2, 3000 Leuven, m.et vcrmelq:img 'Vrij
w1U1:~e~-s•Ve1i'Voer :voo'r ,G:e~ndi)kll'pft.en • .
. door in het kad.e-r van het internationaal
Jaar van gehandikapten e.nl;.ele naturaprijzen
te11 besch~kking ~e s ~ellen cm dank zij !tet
1:oudan :v.an ee1, u·oml>ol!ll de nod!i.ge fo,nd'sen
"u te zame!len.

· EeB t:olstoelgebruikeli'.



E VOLKS 
-BESPEELDE 

LEGT DE 
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Het is vrij stil rend de Volksunie. De partij lijkt in de hoek geduwd om er zich 
te bezinnen over de ravage, opgetogen bij de Kamerverkiezingen van eind 1978 en 
de E~~opese_verkiezingen van juni 1979, na het beleidsexperiment van gewezen 
partlJVeorz1tter Rugo Sehiltz. Vandaar wellicht dat de Proletaar flink vol liep, 
die 9de ap.il, toen AKSO' - Aktueel Soc i-a l isme ; de doorbnaakg roap rqml Tobback 

_in haar reek,s !il!f)en vo,rmi~gsverggi!ieringen een d·el;iat ovar de Volks\anie h.ield. 
1

Niilema-Ad m-ind.èr dan meester Hugo Schiltz nam het woord voor zijn partij, Aa eert 
inleiding van de hoofdredakt•ur van De Nieuwe Maand Luc Huyse. Radlojournalist 
Daniël Buyle Érad op als scheidsrecbter. 

Hugo Schilcz is waarschijnlijk de be Lang= 
Tijkste policicus, die de rangen van de
Volksunie ooit: is komen aanvoei:en, l:la een
korte ak civitei c in· de Antwei:pse CVP, kwam
Schiltz in 1964 terecht in de Vo'lksunie,
td,en jaar nadat dezë partij was ge s t i.clrt,
Het was in die p-eriode, dat niet -aLl.een de
katolieke flaminganten uit de CVP, maar; ook
heel wat geradikaliseccde jongei:en die zich
in geen van de traditionele pa-r tij en chuis
wisten, op de Volksunie stemden. Oe elekto
i:ale vlucht duurde vooi:t tol in 1971. Slechts
in enkele arrondis~ementen (zoals Leuven en
Bi:ussel (!) ) bleef deze bloeipei:ioàe ook
nadien nog doorlopen,
Van bij het begin nam Hugo Schil ti een· ei
gen, ,.elfs t,andi,fe 'ko ërs . Hij knotte z,i.ch na
melijk cegen de tEir.dena., die aansluitin.!;
zocht bij de vom:oorlogse trnditie van een
aktieve , buiten-parlr.menu1ire Vlaamse Bewe_
ging. Wat deze tradii:ie vooral kenmei:kte,,
was een a.1i.U.-po.U,ti.eke 01)6.te.U..û ig, een wei -
gerachtigheid om 'deel te nemen aan de poli
tiek. Nu wilde Schiltz met de Volksunie een
volwaai:dige beleidspartij worden, een partij
die bij zat aan de ohderha,,delingstafel en
zelï1s polir,i,e'loe ve;iean<:1,roordelijRhei!d VP..l'
wi11r.:f, 
Schiltz' wil geschiedde : na een 23-jarig
oppositiebestaan, nam de Volksunie in 1977 
aeel nnn de re~ering. Oit be1.e.id..6eipe.,,c--i,meHt. 
van Schiltz werd haar fataal. !let was nu
net de ondei:tekening van het Egmoncakkoord
die de partij in botsing bracht mee de nier
politieke Vlaamse Beweging. En met de ver
kiezingsklap in '78 liep Schiltz zijn per
soonlijke nederlaag op. 00 hist;od scbe kam;
om een geina.;tlgcl fe4e-c,aJ.i sme in te voeren ,
aldus Schiltz, was verkeken. Het was meteen
de l.1!.atR (:e kans , In juni ',79 nam Schil tz
outs'lag a ls pai;'tijvoo1;zittç~.
Maar wat was er dan e i.genl.i jk mee de Volks
unie gebeurd "/ Hee was deze vraag, die op
hec VU-debat eer raf.e.l. werd g~brac!\c.
Professor Luc Ruyse, die in zijn tijdschrift
De Kieuwe :•taanà (febr. -maar c 1981) de Volks
unie heeft laten doorlichten door ?.o~el
insiders als door r'edakceucs van bui ten
uic leidde het; debat in. Hij sclletsce een
vijf tal rede,1en-,ai7 de' spel~taku~_aire terug
&ang' van de par ti] vanaf 71 dienen t.e.
verkla•ren, .
Een eerste verklaring zoekt l!uyse 10 dat
gene wat de bestaaosr~~en uitmaakte vo.or,
de Volksunie als partiJ : het kommunauta1-
re dossier. tia '6& heeft de Volksunie _nee
monopolie over de kommuna~tair~ ~estt~s
ve1tloren. Ook de andere, traditlonele
pa1ttijen -eerst de CVP end~ PVV, in '_78 
ook de (B)SP- werden gevoeliger vooi: de

Vlaamse kwesties. Dit ve,taalde zicn in
een sti:ukturele breuk met hun respektie
velijkc Waalse poot, Vermoedelijk werd de
?.e Jtekupvr.a.:ti.e. ·nog ver s cerk n , doorda t de 
Vln11mse Be,,eging aLs '11t1tu11111.ijke Jle.ddi-ng
van de VoLks.u·nie' ;<Cl.( ideologisch verward
rankte. De. dei:-d'e vei:klndng van Huyse hangt
met de voorgaande t.nmeu. De Volksunie is
een partij met ui teen lopende ideologische
en progra=tiscbe ge.:icht">n. Di !: is ni.et.
alleen het geval op hC:t ~oclaal-ekonomiset,,,
vlak, ?.O merkt Huy so op, maar zelfs voor 
wat de kom,r.unautaji:c d,,ssier.s heneft. Hi i
brengt dit in verband meL hel niec door
sijpel.en vxn s tandpun t an naar de verscld.l-

lende nivo ' s binnen de partij. \'er-volgens
is de Volksunie een pJrcij als geen andet
dl' Volksunie hee[L geen 11mite.lor..gtt..'Uhttt.i.~ 
(zoa l s een vakbond, een ziekenfonds) aan
gelegd, en heefL dus ook ~een net van po
litiek ct.i.<!1u,:tbe.too1t zo:ils de ande re par
~ije1L ll,eri vijfde en Laat.s t.e verklaring,
die ,do()'r de, redak c ie v1111 een tijdschrift
voor poli tiè.lçe vei:ni~(1wi ng a Ls De· Nieuwe
Ntrnnd het sc'herpst werd rwngevoe'!.d, ligt
in het verIi-es van het an.t.i.-u:tab.V.ólime.n.t 
km:nkcer van de Volksunie. Het was deze
opstelling echter, dia de parti j in de pe
ciode '68 - '71 aantrekkelijk maakce. In
die tijd speelde de Volksunie in op een
tijdsklima-at, door naas r het -scrikt konenu-
nautai.re, waarden als deçcntralisatie van
het cverhei.d'sbeLe id , pnni c[pae i.c, van de
burge,:,.,. in het vaandel te scfir i jvcn , ,Na
dien he(!t't çe part lj d i t al t er na c.ief ver>
wnar Looad, en volgens lluyse h ad te daarin
ongcli.jk.

Dilemma 
V.1nzelfsprekend was Schi ltz her. met ·la7.e
zienswijze niec eens • nee vertrekpunt z e.l f ,
het elcktorale verloc>Jl vnn c.le Volksunie,
·i;; vo l gcns hem on?.orgvuldit~ gêintei:pi:et.eer(l.
L.p.v. een •~'Pe'ktnl(\Jltiit~i afgung', ,spreekt
S<:ililtz van een pcrdod,1 y11n n1n:>1cling, di c
d ch lri!-rt,rnlde Ln een kous tante politieke
111oc.ht tot '71l. De uhn,pc,1 val bij de ver-
ki cûogen in '78 b rcnn t h L] in verband met
de 1.,peCÁ.lll.e. om.i,:ta11d.i.gl111.dv.n waad n deze plaats
vonden.
Wot verder in dl! anolyse van Buyse ontbreekt
is het vecrband met een Bl~emene me.n:titU 
,te,l,t.>,evol.u..ti:e. in Vlnanûc1·en van pakweg de

afgelopen 20 jnar. De mentaliteit die sa
menviel met de elektorale bloei van de Volks
unie, was deze van de grote vi:ijheid, van
het ter d'iskus s i,e stellen van de maatschap
pelij~e st,::ukturtin, en ni e.r alleen van de
unitafre Haat. On<leJ."tus·se,n is, nog s teéd's
volgens Sdd:ltz, die maatsèbappeli.î ~e be
woganheid vdrdwènan. J)e gro ~e adem van 'al
len samen' voor de gemeenschap op te treden'
htleft pla..at_s gemaakt voor de stilt-e van, het
ge.U:Wuv..e;u.okken-ldeawme.. :!>!en heeft zich,
zo betoogt Schiltz, ceruggecrokken in een
soort splendid isolation, waarbij men de
gno te verantwoordelijkheden (die zulke toe
standen mede mogelijk maken) liever aan an
deren over l.aae . Nu heeft n.i11t de volksunie ,
maa.• wel dl\ CVP u:i,t de2e mentaliteitswih,i
gLng e).ekt.brale munt gesUgfn, Denken we
maar aan de· inm:lcldel.s ~erucht 'gewor<len slo
gan 'omdat mensen belan:;rcijk zijn' : het is
de_ software van de CVP, de kulcivering van
een zachte_ mentaliteit. En besluit Schiltz
de afgang van de Volksunie noudt dus ver
band met de opgang van de CVP.

De al~emene menLalîteic is dus geëvolueerd,
vee1e:, dan dac de Volksunie zelf in de jÓ-
,;en 1 70 2011 vei:andÇlcd ?.ij n. Tènzij op dit
put1t : de Vblks\111ie is tn <d_è jaren '70 meer
\!Cn uo~c/..lgt /,a/1,llj geworde.n.. E.n met dêza
verand·ct-i.ng werd dP. Volksunie voo,; een d.l 
Lemma. gesteld, zo onthLllt Schiltz, dat in
het tem<lnumm.ei: van De Nieuwe Maand niet
woi:dc uilge<liept en'waarop ik dus nog nooit
een antvoord heb gekregen!. Het gaat om de
keuze tussen pq.11,t.lj of beweg.ótg, een dilem
ma tussen 'de praktijk van de Vlaamse st~ijd'
en een weigerachtigheid tegenove-r politie~
enerz..i.jds, en c\e keuze van. een volle bel.ud..6- 
l'"rt.ij aoden:ij<ls. Schi,).t.z' kt-1elle]1de vr(ttlg 
luidt dan : knn m~n een andere politie~e me
tode dan deze \'fill de ti:aditionele partijen
in e>ns Westers demokratisch scelsel blijven
vo~houden? 

Oit laatste maakt het een parcij als de
Voiksunie wel bijzonder moeilijk : zij 
,eef~ zich nooic scerk kunnen omringen mee
ma.nceloraanisaties. Dnar-voor- t"îas hanr ver 
blij.C in-de reg<,ring te kort. En advókaat
$chilcz di:aait gehaaid de~e stelling op
ha,n· k-0p : de Volksunie heeft dit ook niet
mJ..te.<lY! doen. Dit i.s d,:, eri;enis van habr kon
tns.catie teg,en de 'c,·adition·ele' manier van
ooliciek bed.rijven in tie jaren '60. In de
jaren 'ïO be.tekende de>.e erfenis,althans
,•oor Schilcz en de zijnen.een ware handikap,
Toch uil,zo voegt Schilt,: er nog aan toe, 
een 'ge.zelschap van kritische individualis
ten me;; een gi:ote gcmc,enschapszin' wel nooit
een gtot.a dienstenpardj werden.,,

Franjes
Voo-r tle_ man. in dt) satan c ,die de na-ooi: log-
se periode_ heeft meegern.iakt, is c\c Volks
µnie nog sceeds een pattij van gewe.:ui11 .i.n
CÁ..v.i.ek.en. Alhoewel dit beeld lang achterhaald
is, kan toch niet ontke_nd worden dat het
verbonä cussen Vlnams-!'1ntionalismc en anci
demo!<ratie töt op vandaag,en ook binnen de
\lolksunh~, r.eëel is. ijij een bepaald gedeel
te van_ de Volksunie is l!c npstàlgie naar
de fascüco'i:de. ~J;wi,j!<in~ ya'n :Ie Vl,iamse
UE,weging -zoah cli t hel izevsi,l was onder <Ie
Duicse hè.Zetting- 11î.et döötl, Sclliitz rekent
dc>.e realiteit cot da 6Jtmtju van de partij,
nee zoals de Vt:-jonçei:en en de l'lilitnntan
groep PROVU ('onze milde anarchisten') dat
zljn. Een kwestie van Loyauteit, zo bewccrc
hij.

De gro,tc krisis : wat nu met de VU ?

Vandai.lg l:î:iit het po 1. i tteke zwam:t,Qpunt 111cer
,'l.an o.oic hij do ~ocLnle ell J:l-kottomisclle krisis,
fl<1c kommunaut'airc do'8aiet' i's veor een tijd-
je opgebocge,n. De knpltale vraag i:ij,st, wat
een pa,tij als de Volksunie, die beweert een
.4rune,nhor.,iglte,i.d..6pM.Ü.j te zijn en dit een
waai:dige,: model noemt dan de k.'lassensti:ijd,
nog te bieden heeft.

►
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De Volksunie legt de bespeelde kaart Qp tafel

1 

debat hél.iii:as on!>eant
_jzli.ng naar en1ceil.ce punten

progi;amma in het verleden
ng van het anti-s~ndikalis-
j\ci. rll,es g~~(j\. We~ -.g·a,E Seh<ilttz
el van het· •W.:.kader mi,ndel:'

s hei om sociaai-eKonomische
at. 

hiltz, die onde').'tu.sse.n voo~zitte'l' :Li. 
en van de be.1leenaaél van [BE!., ,de fi-
ringsmaats~h~ppij ~anlo van Pa-
n de aederland~n. an, een.~ol:it--
co111.e"'1lack i;-g, de !To • iito:011 de,

toekomst van zijn Rartij, i "j we.il.Jicht
nog niet uitgespeeld. Zijn aanW'ezi eid op
het: Al(SO-,d:ebat was ;voor Re'II Dllj 1 1 dan
ook• ee,n'·o,pwa"rme,r,tj,e,. me-n 11:e:!ë o,óg n
ontleding van de •Leuvense -'Vo!l.ksu . Dl

'' . i' l 1 ' 1 ,-, 

veJt:vo:(g v(\jt p. 10 

1_

Ue. Advies,Fa~d Andei,s-vaH'iièn in zijn ve'r~
gadering van 18 maaFt jl. richt zien tot
de blll:'gemeestei; en' ~,chepenë;'mêt d" vol'.gen=
'de aand·à"cntspu:nteu ;
'lî. :V,e1,keé1tsl'.ichten- :woi;deti g:eplaa'fs1: om 'liet
dwarsen van kruispunten en~le~nen in een
öepaa-lde richting en tijdsgebonden te la
t~n gebeuuen.
il:. 0.m e1ke voecgange11 d.e m9gelijkne!î.d te
bieden oDLop een veilige manier het voecpad
te gebruiken, is he~ aanbevolen een vrije
ruimte v~ 1.20 cm~ gemeten vanaf de s toep+ 
r-and'.en:, 'f.e voo.r;1:,icen,.
3. Oln de.ie ruimte te bekomen dient men d•an
ook alle parkeer-metex,s tege.n de huîsgevels
te pl:aat-sen. .
PèoJ?, deze· maa,ti'1iê_\e'i1 kunne,i wii.sued ~eh'an
dikapeen zîch op de rand ~a:n de sêp'ep rich
ten, kán: een geha11dikapce met een b.egelei
{te_r de s,i;o.eprand g.e~ruils.en, kan eè.n rol
stoe[géb':i;uci:l<l!F d~0·e -vir!L;i,e 1;uimte ~e'b,r,udikfln,
en )s.unneä tensl'.o-i:te ouders. m111t een kinder
'koets ooi op het voe~pad olijven.
~- Vele nandelszaKen bezitten een los- en
J,aad>ruimt.e di,e lsOegii,_nkeli,l'k is vanaf de
op.enbar,e :weg. ·0m toe iladel'.l en lossen o"'er
te gaan• ..-0crden vrachtt.1agens in de.ze. ruimi:e
g_epai;keelrd. Hie.11door moet de voe·tganger dan"
011 eigen t:is iJco 'de openóai('e weg geb+.11ikeJi.
®,e ad:vi\is,r,as1d suf-g,!!'!;ë'ert a1~i. o,pl'.essd.'ng gro>
'tere i:iisteekruimfen of kolitere v,rac'ht..,agens.
5. I.v.m. de "aren -aie vàr,schillende han.
iieJJszakei;,, uitsta•~i"n op he't voetp1td:, moet
,reken-:Lng>:,_gèhouden· ,W'o,rden mei: een yrliiÏ e ruim
te van •lii!SO vanaf de s t!oepraod, mogelijke
ve.JNondingen door het materiaal bij voor
bijgangers, en een degéli,jke omheining (e,,.,
J)Je;~ zwijai1l±eh tenf ii.ndi,en éle· S·!!ape>1'11e.-R!ken
; s nachtrs ·buiten rb-lijven staan.
6. Onze stad heeft enoi:me inspanni,ngen ge
daan om aan openbane gebouwen, pllivé-orga
nd.saê ies e s d , ,pa11<keer,pll.aae_sen te voo'l!tÎie'h>,
voorbehouden aan gehandiRapten. De ~oorzie.~
ne parl<eerplaatsen hebben echter slechts
dezelfde breedte als anc!er,e pa11keerplaat
s.en. De Mvies•'E'aaèl wil ,:voiJ;_gens de rimterrla
tionale. iro,11111en, e'èn parkê'é.r.ptaats voor ge
handikapten op 1,5 maal dé breeèlte. van een
gei,,one .parkeerplaats brengen,
't. Kan men aan de booJ'de-igenaars of de die.i
s,'ten die we.i;ken uiftvoei:,en aan voet11aden ni.'et
verplicl\~en om de voetpaden in hun oorspron
kelijke toestand te herstellen na de "er
ken?
·8, U,l bgal!gen van opeoba1i'e g'èb91,1we,:,_, diien~
sten, spêktake1zalen, sportha'llen 'en ver
bruikszalen dienen steeds vrij te blijven
Qlll bij ongevd of vamp de hulpd1ens !!en ,ge
mak:ke!l!ri:j k toegang te v.erlenen en .ev.a~uatii.e
vlug te Latan gebeuren.
9. Fietsenstallingen dienen op bepaalde
pl'aatsen voorzien te "orden. De fietsen-

rt}<ken, l!amenges t:'e'ltli ui,t buizen die beven
de grond u~tsteken, vormen een goedkope
oplossing die gemakkelijk te plaatsen is.
Ind'<i-en dieze niet o!l een d9:gêilijke en vol
doena1e ,man,iier aang~duî,d en ,i:fgescl\(Tll!'d woir~ 
d·èn, vomnen zij de bron yan vele ongeval

-len, daar zij nlet tijdig kunnen opgemerkt
wor<!en, d001, ouden van dagen, visueel gehan-
4:~k.ap J:E),n en kri>'nr:11e11,én"
10. He-t v:erkeersneglement ,voarziet parkeer
verbod tot op Sm van de stnaathoek . Waarom
l~at men onder het beschemd, betaald toe
zi<end oog,-yan een- ,p.arkeerme:t'er, auto Is par.
keten tot op de hoek van de straat?
'Hopende dat in het interna.tionaaal jaar van
gehandikapten onze stad meéi; toegankelijk
,z-al worden voor ,pn-s::, zijn wfj s teetls be>"eid:
,to,t samëuwerki.ng voor dit •do.el.

KoÖrdinator A.A.V.

Mei '8.hFestival Heibergpark

wordt dit jaar eeorganiseera door de jeugd-
1:>uizè,n Gr,ams, de 2i0.enk, .1.ee;"'fwee, 't Sapke
en Schots en Scheef. Het zal opnieuw door
gaan in het Heibergpark op 9 mei '8!. Op
de affisje : animatie, free-podiU111, enke
le Betgi-sche groepen en -tnfos cands..

Ook vvkm-vvks gou"7 Oosc-Srabant organiseert
i.s.m. het dagelijks best-uur van de Kluis
,J:e s c , Jo~s Weere haar l,1,:te. KR.u,i,./,ha;ppe,ung:, 
0p z·aterd!fg 16 mei 'krijgt: u er een o:ptrc
den_ van de groep Re.uzegom,barbecue,eet-en
drankstands en ook in.fostands,een Xluisfuii,
.na~uu,rwandeiingen én een .l;Ji,eë-podiu;.t in één
lliO'lzin. vanaf 19h'3'0. Voo-r het fn.e-p;ó'ilium
d,ient voo,raf ingeschr,even voor 7 mei bij
11'. Verbeek, Anscl\otsesteenweg 342, Wilsele
C'tel. 016/44.69.36).

B:ènnenkort s1tart i,n het ,pa-dement het ener. 
gi.edebat. De VAKS (Verenigde Aktiegi;oepen
voo-r Kernstop) orgamseren in dat verband
d:eb•atavo-nden oyèr <:('it onde~e-rp in de be
•langd.j-ks,l!e steden van ·Vlaa;nde,ren.
In Leuven gaat er zo'n avond door o~ dins- _
dag 26 mei om 20 uur in zaaJ Ons Hu~a, Gouds
bio·emst 1taall za .
Het begin't: me,t een debat tussen de ,1eden van
de verschillende politieke..pertijen ~ le
den. va.n de VAKS over een zinvol energ:i.ebe
l;i_d, ,We 110.pen da:t er zovee,1 mogel:id:k menpep,
aanwezig zuJi!Len zi.iin om vrá'gen te !!•t~lilen
aan i:ie politici over hun energiebeleid._!m
me:,:,s, als 20 1 n beclang,:ij k debat enkel b!l.n
nen, d,e parlemont:-Q:he kommiss,ie gevoerd wordt,
aan 1:oopt eer (weera!t ! ) iets mis met onze
demokratie. Om de inspannil!8 van het mee
debateren te belonen, W'Ordt u daarna ver
/last op een optred;-e:n va;n de groe,p 1lAilOU,
è1i 1,1<1.e dra_ar-,na nog energie kvlîá t wil! ka'n
nag töt 3 uur blijven fuiven 1
Vex,de·re info1!lllatie over de kampagnes en
u•iltgaven van de VAK:S, evenaJ,s affis,jes, fiol
deJ.'s el) ~a-aSJ1ben Yè"O'j 2G mei zi,Jj n t:e ve;,1'ri1-
gen in E~o1<er-ik, Blijde Inkomststraac 115
te Leuven (tel. :IB.96.92).

0\'dening
e-n Leefmi:l.i:eu lroudt een voI.gende ver_gade
ring op 5 mei in het 'Kulcu:,:,.,el Centrum (Brus
selsestraat &7), en dit om 20 uur. 0p de
agend'a l'ezeJJ w,e p/l;'Oce,dwr.e. van .tMJ?lr.cw.h. b.l:j 
B-P'i '1, e.n :techn.l6c.lie; .&1601tmas&e. ovvc he:t B-PA
St. Ge.e/t.tltµ,l i:trut d:e. hand vrut cUa Ii,. D.e ver
gsi.dering .is open.

Jan en alleman

J;§, d.e na·am van een nieuw vo~.!,sorl•est van
ll<iorname,lîJk person:_eelsled·e~ ,en s·tu(l'enten
vs1n de K..U.Leuvert., dat zi!ch tot doel. stelt
de. vo.tlu,kw~t én vót/u,mu.u.êk :te. be.voM.e.11.en
viel eonc.e!ril':en e.n tnuzé/iale. 0m.Uj-1,üngpi. a-l 
ff,~yicfa·. ~o-adeeï er zailf over•· op li1,1n .ee11- 
stç_ groot optreden in Leuven, op dinsdag
28 april a, s. om ZO u. in de Grote Au'la.
Zi!j tred·en eii op sa!Dl!'rl met hec Pol! ll.,e&s
S'.eksit!;)---C f)iazz-mtlzii'el<d en het duo S'tef en
Gi!e ~muzikale poëzie), onde_r de gem:eenschafl_
pe1Hjke noemer J/li!; - Pot - 1I . 

Vrijwillig'ers

kunnen a-ltj,jd t·ereccht pij Amnest)' :foteirna
t,Î!onal Vla,Lttde,ren, Bl,.ijd-e I,nkomsts•t'l!aat 98,
lle 'Leuven (eel. 01;6/22. 76 .32~, om er op het
sekretariaat te gaan helpen.

De kleutè'l's.chool 'rAppel,tuin' houdt op
2ondag 24 mei haar jaarlijkse open deur
dag,Vanaf 14 uur is klein en g11oot wel
kom in de Ka,peldreeJi t, 2 •H.\l\Verlee,Vo11ige
o,pen deur-d•agen Beloven een gezeH.'ige
,na.middag.Sen goede gelegenheid ook om
eens die 'alternatieve' school van
d,iehnerbi;l t·e ]ie1:en kennen.Etêli en
d<r!Î.nken t<un .!le er :al:vast,-ook wolidt ge
~orgd voor allerlei animatie en teater
.gr<iep Steltelbees brengt rond I Su haa..:
nieu\,/sêe stuk 'De. \d:e;i(ne vandalen,'+

GEWETENSBE.Z.WAA:RDEN GEZOCHT 
doo_r het Buurthui5 't Lampeke, Ridderstraat
210, Leuven {tel. Q16/23.80.19), te begin
nen in de, p,eriode seut. -nov. 1981 .
li\1nkties : 1 arohit;ekt en,1/ 0f s tcedebou..,kun
dige, en J a11-round buurtwerker. Ka~dida
turen worden ven,a,zht voor 15 mei '81.

;En Heverlee is op· 9 april ,een w.i.jf1,wVt.eid 
wûtkel. van start gegaan. v'an maandag tot
vrijdag, telkens =n 17h30 tot l8h.:l'O is er
a,ltijd wel wat te koop in ZWe/l.V,e/t:60A<II?-, 
Párkdreef t,3, c·e He\t<i1"1,e'e (tel. 2·'2'.3l .15). 

1 

hl4fi ~t'..oan li13c in •het okkor:,land góbCOl!ie.n

~v.n lentehdéJ bca.fc. het coe:gaêlekt

on~ in mj is he~ jong g~oefl ontl~ken 

4'..1 t i.n .e~n ~\lc.11 ~ wacd opsc,.,ekc

"Il' ldwe;sen rcnn~I' opgetûga:n
d.e ~"UiVende ei.ader venkt

aija._ li~OJJtQ kuie~? ~~ gebogen 

vnn hoop on vu~ be~innering doQ1l'dr.ool;,c 

1 t ~l. zom.er d.jn _.,l.s het ktn·d vordt gebo.:uo
:1 on• eet zij11 iuhr.ei toe csr~nen toe ve.rbïiJat

• b r:nl tOliJot tijElJ,..a.ls nboiic cevo.r~n

m-Ljn borston e~c-Uen o lui de ci.jd

noo i..t .Hepen -.,ij .C-•e.e zo •,•edor~n

in e~n tevuel ~an oèddth~id 1 

' 

Anna ~Jn t tbîan
L'i.t Sa.r-..a.ó~qlU~. Le,uve:nu. Schc'~jvar,-,1c:-c:te.
(t.v.). VvMc.hijn~ 1n 1981. 
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