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STADSOIENSTEN 
FIETSEN PIKKEN 

TOT W'ER 
IN STIKK.EN 

Leee /J1ierovar op bl.;:; '4 

ten D1.ENSTE van 
. 

Gb,.langs lazen we in se- 
nedsbezet:t:tn·g ~an •1/, 
'.i,21 ~9 ,,ieeds il2 96 w,e 
kost te de s•t!ad 7J.44: 
gewone begi;oting: G 
N·ieuwsgie1ïig ah we 
op pad om te weten - 
maal gebeurt en wat die 
Ujk allemaal doen ( of 
kwamen al -vlug -voor het lieit suaan. , wij 

. visten het eip.enlijk al, d•at het voou een 
ee~voudige burger én dus ook vocn net Dij·J.e 
paard moeilijk is om zijn weg re vinden in 
die admint•tratieve molen, Zelfs een zeer 
eenvoudige informatiebrochure bestut er 
niet. Andere 111easen kunnen da't! misschien 

rurken , l!l81H' on is zó afges,to111!)t 
vaQ de uil!t s_,êank van de 
Dijilte dat _r,è11 Uep'en •. Geim 
du!de•r1i~1<: .e d'ach t en te d'ó~p 
maa11 een b ndngen en e11- 
varingen•, n naar aan,ledding 
van diit art e • e had~en een iesprek mee 
de heey HENNES ove · ·· antsatie van de 
stad siensuen. De h · 1,1ing onlangs 
met pensioen en ve r, zijn erva- 
ringen als loketbed .•en' e. aarbij nog en 
kele ervarin$en -van lezers, dit alles ge 
kruid met onze hooggeroemäe lètitische op 
merkingen. Dit :...tjn de ingrediënten van het 
artikel over de s'tadsdienstèn, dat U kan 
lezen OJ! p agdna 6 en 7 
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we zouden 
de stoten 

•litiekers 
uifilla.J,en, zijn van 

nog verder ~an bun goede 
te doelll tw'1,j\f"-eJLen. Neem 
ohepe . t 

rion-Pi uoem- 
am in januM"i 
on velt\l'ang · 

l!'t,fen,z •• } eè 
j 1apaa1:r;,cf! a·t . 

O , tweede j•aáitg 
on, ne_eft. dus e- 

11Jeen,teJ1aa:ds zif!t . re:een 
be!l..ogen toen hi · ,.. k:Laa:c:.de 
\l'oor 6 jaar sen n spelen. 
0.p he,t egenbli!k :z:egeis 

- schrJl.jven, eurn.u'1. i:eo' zijn 
schepenambt met dat: zitter 
van de Gewest.el!Llike a.a,tse appij. voor . 
de Huisvesting en scl!ij,nt hij geen 
goesting te hebben em - zijn ont 
siag te geven.Zoals w -ok al hadden 
voorspeld dreigt flus ffolKé het: 

, kind van de reken,in · n de 
bla~we f ie. Naá voor- 

•t1;.e11 van appij 
· lld.j wa itie:fi 

· en (o s,~ro- 
s, ï.n 
e ga ~ià 

•e~ g ers in 
ste hbes~ 
ns t j,,s , maar 

om de ma e kiezer 
wordt geso~d. ers een 
gemee)'lte!l.ijk es jaar 
of helemaal n· n dàt daar- 
over niet kan d worden, 
zepls dat nu g · · . ~ zijn immers 
m~estai de politiekers die zich bekla 
gen ovez he,t verval van onze "demo- 
kratie" en het "burgerzin" 

de gewene m f·e± te 
. ZiD doorn se koenan- 
mede ve'J!'.ant oor het 
e verrottin. wa~eer 

, 0,p i,ns'l;oJJ; ijn •het 
ail. ~dîe,ze;u,fr. die, 
ej.]_~en, M'é><EJr ,. .. àe 
ll}ibj'deliL j R:e 
u1,q terza~e· seh!ä!- 
ir,eau fle Vie!• db z , 

irion~de stad genaar- 
~g nieuwjaarsQ sehijnt 
i.et hi~ in ae stadstlru'kkerij me·er 

dan ltC00 nieuwjaarsli;aatten maken en 
vanuit het stadshuis ve»stw;en(o.a. 
naar alle sportveireniqingen}. Wij vra 
gen ons a,f ondex welk:~ j,i0s.t van de b·e 
groting deze uitgave geboel<;;t staat 
n wat de andere led"èn. van het stads 
estuur hie~over denken. 

, 

'VAN HET LEUVENS 
Il---'----~-~ .... 

PARTIJ1~RON~ 
Wie denkt ialat d~ laatste tijd alleen 
de Leuvense PVV'.èlrs sto~en doen, komt 
bed,rogen uit.001<; i,n ae andere partij 
laten ' · aanden" ·zich 
J).:lle't 0 ameblad· 
àa, , po- 

stad,s 
, iï:lle 
Ma•rk 

aair ~amr 
p;,,e:klli•i:rg 

, es~en nog 
wea ga, de G~f a:l.- 
leen b n belangrijk 
zijn. van inflatie, 
le~ens ze zien dat 
ze met noten niet be- 
veel inzi~ten. ?Cbijn bedriegt na 
tuurlijk, want hun buitenlandse po 
litiek ver-sch.ilt geen haar van hun 
öinnenlan • Maar zoals we 
reeds vro n, zijn de Indb- 
chinese v n ~oor bepaalde 
politieke ang~0rden voor 
hun eige , nu mev rouw 
Vansina en Cé!tnbodjaantje 
kij)l;en uit of de res, 
'van de lagen weg ,ipi 
,v<;>lg·e,n. ea:yJ!áë<::h-ten dat 
biJjv. àe ns en G\3ens, 
(em er · e .noemen)korte- 
1.t,n:gs bijv. • (fäUeense 
vluchtelinge.n, gaan adopteren? Of 
heeft de kristeH.j'ke naastenliefde 
van sommigen he.J!laal.tle v0orkeuren? 
Voor de Leuvense BSP is 1980 feeste 
lijk begonnen, al zien wij niet in 
wat ze zouden te vi.eren hebben. Wil 
men met een feést,r-0es pe totale af 
gang van de pa~eij in de raketten 
kwestie Qf de slappe oppositie in de 
gemeenteraad deên vergeten?'t Begon 
allemaau. met "'t rood feest" van L. 
Tobbac-k op 2 f.e~ruari. In het spoor 
van Marl< ad: hij zijn eerste 
ba,1 in • van ~Ttois na 
een nie pub1i.oi.te,i tsoéµl'.1- 
pag,ne ;el\:lV'.ense reklame- 
ö la:c'\e .r n:ie:t meer b i'll ! ! 
Hee:lj't. o:tl,ging van de 
burge). n,u 00k de;fihi'tièf r---.-.- 
voor ei an bals, shows enz 
gekozen. . • at ook tet de met 
z0veèl fämtam aangekondigde "door 
braak" van de pç._rt;ij? En 't is blijk- 
baar maar een b~gin, want op 8 maart 
geeft al e.en aiigére Leuvense BSPer 
nl.dhr.Vanzeebco~ck.(gemeenteraadslid 
en gewezen schepen) te Kessel-lo zijn 
privébal. Als & d~t jaar nog andere 
feestnumme.11s op-het BSP-programma 
staan,zullen w•ij u tijdig inlichten, 
beste lezer. 
En ook de VU is niet acnter gebleven 
in het Leuv · èk theater.De 
jongskens den te 
~e1:1ven ee hoJl.teren- 
<il•ag,11 ge·)?a> Cl"iljj,per,s 
éij maa11r eda,a,l!s", 
Ile, het - te.r,e)!l' 
t pnbpa • . a tionel:e 

TÀK..:filffis e" we.11den op- 
gedist,, t . "de Wi!l:il.;y, 
die e,r aû Les v - · ". Men moet niet 
veel ve 0m ~e weben 
over w het hier 
gaat. ~er gewaagd 
dat d gelijke pro- 
paga amflet ook nog 

' paci •ft noemen. ~ 
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NAARS EISEN R1ÈCHT OP 
OM GEK lil- ,ZIJ:N 

an.e die de laatste maanden "'7an 179 
-rd d~or de Initiatiefgroep Huur 

ng V001." .~•t recht op wonen .ën waaraan 
r !\et. D!JJ le_paard werd deellg!lD!>lllen(zie 
fdartïbl _ van novemb , .· ,· . h 

oen ver-aprei:_d werd '<t■ e_ e d . 1 n 
, ~• • len,Wij •k 

lllll't V. 'i ' ' . e Je 
blote arilc.e 
voor~tei t ar ht 
werden ~inde,ra e 
van het d.i:kaat hadaecn-we -nu ook 
l!Mlteen · 
In ~e. erden niet mi.naer dan 
I •1l3oe erapreid van "het 
Eigenaar · e waaNa: · · titel 
•~leen •· zeg roep 
b:te~ .. n, nu ,ge- 
b'.ru,î!kt w kk ·. -e1- 
den erv,a ee 
Leuvin w lawine waarbij 
zelfs ee antal huurde rgeten 
wer~en.D n dus samen me g,ns unne.n 
g!n1eten een brok scbi~nheilige, 
k:i.nderach ho.e goed élez·e v.erhuurders 
toch wel z hun huurders én w~lke 
l!!Peite z·e oo,s•ten om het d,èz.e laatsten 
naar de zi 'I!: · 

'iN, t l h 

Op 2 een zekere prof. 
Ra1arua1 · lttorsat - ' 
Ra1mu11J ··Hg heia 
uit: cle V,. \i,see]I r- 
,g,iie. Z 1n · wor:èl t 
door het tee i 
door de aroc 
door no '• in de f. 
Wat ziet onze mver■iteit dan 
deze •n ? 
De avond v66r de ui~reiking v re- 
doli:torut Meld, BallDUHeD DO - 
ducht tij'Aen• H'I! IYIIJIOIÎ.UDI 
veUiah.ei'il v~ renewie in 't 
JlanuHen miillUll!J:•i~ee11d.e aaa 
gavàren die v.e:iibonden ztijn a 
beeid e,h,, l'OI) ala deH in 1),, 
of da pviren van ondngrood■ l van 
kernafval. 

We \iiU:en op die onzin niét teveel ingaan 
maa-r eilltele kritièken moe~en ons toch van 
het hart:het verzet van de ~uurder■ ie een 
gevolg en zeker niet de oorzaa1t van de 
huidfiigè woningnood1,Wie kan er ah huurder 

bet nden 
kt ,, en oeemt 
eer t ·«an op 
e bew. 
even derdaad minde~ 

oplevere ,maar, net als 
het v:erplicht uitvoe erlei her- 
ateJ;lil!l:swerken ,is ee ar dat ia dus 

iet naar de zin van het eigenaa~a- 

erigens n hebben~gehad~, 
te huur,pr gi_ng of .o,ve·r 
t hup wo;n e:iibaild s ta'a·t, 

, s t'erecnt etswi nke'l vo.o·r 
1 1litleg en .1.nfor.;.He~ traat 224 ,elke 
ma. en woe.tussen 16 e .Of schrijf 
anders eens een lezer-sb ar deze s taél.s-. 
k:ra-ntawij beloven onze beste (Dijle)paarden 
voor de kar te spannen om uw belangen te ver 
dedigen. 

R_er;ht op wonetfl: 
he-t recht om g-ek te zijn! 

,, 
h)i•Jv liiil w11\~n., 

•00•11,w, r¼1,( ou•JR 
,l>i.J '••n r• r ~tr.0•1,, 
;Jf"1fflll 

(f'I, 

bflli.(.tffJ l),OJ.:fl:~,'iltll(.: .fli;),IIUIJ-HJllJ~Yfillt1u~111• 
gtw. dlq obsdluul. riJeJ tèptè,Sé11ta1fo/ 'l.ijn. 
hcbbct1 ••n a•weldlg• ontdekklll/l go</0011, 
nJ. hot rechl op won,m • .Dit·recbt-zou er o,ni, 
In bestaan dot de huurder: o"Boocht de 
huurov,nee.nkomsl htt roclrt •bttJt een ,,-o 
nlna Ie blliven bè{!i>~k~ UJ'9nii hij w•nsl. 
Hl/, ••• ook •Il• h · ,ke« mogon 
ullvq6r()n dltJ fiij n de aistmm1fl 
xou don bmafjer do cm boUJ!On, 

V.(Jtvolgt1ns iov meo d~buurorlP.e,1 l)Jr,kkt:1• 
um .,.in dil In o/1~1pP,~}lstt dot abjti},•(io,•tJ, 
no,rmott Jt,tJdtm Y(l$1se_!rsd h!Or:rlu11. ó/) {lro11,I 
woarvon to,, ~öbjf-kti1Jvç• huutpr()s 10,J 
wonlc11 va$l&cttc?d~ lfoe:surreot/$Uscl1 dct.u. 
voorstellen ot,k, mogc_n, flfuke.n. bep,onldc 
porlcmenlaire,n hebocn ~ich door de:,~ 
Bt'Of!IH'l1 ol op hP.l sleeplouw loten ncntrtt 

Dol w ·n voorste// 1 · • dr: hctek.oncn 
an do prlvé-h.µurm lcnt" In llolfd 
YOor mem <N:'n obîek verpllcltl 
leid" il c.nn aku( onfstann. 
nt SctÇn tionfg m. Otl~•tft111~(, 
11 t;J}(JOtr,Ott(i:,fl1 1/0lliJ!I; JU 
lg88•"· C/n,go~o)n )'Mkll,/r 011 
wnrJtlaosl1cfd/':zi1 ,1iro1111nt, 

s de,o 1111rlemcntoir.Qn hun zin l:rifse,, 
an de huurders ,]rmb ,rlç Stool oli 
J,baa1 krJJsen: een Jruisbaas 1.ondcr 
lclll tJ11 waarop me.n gc_en ,,at_ htc/t. 
r.rlgcn~ Is het l.:anschcl$.end do( do 
unvclten let hescherm]tt8 von rlr: huurde, 
soltlen ~oor de a: huiw.f!lfln,;.s• 

n1otu," 
msrcc;l,t 
trs von 
,r:lmnon 
<tsahq, .. 

Bat 1traf1ta worbeald •an da •w't_ 
pelijkheid' •an de atudiea •an aa-aan 
h dit I op baait van aijn rapportan bera 
lc.ende de Naaa ~rui■tavaa:iitlll'pniaatia •an 
de y,s.) da·t rali:e"'~an I op 10,000 ~ua.n 
hebben op fo,µtieye '-!lliorv~i:-ktn, •. W~ blijiU 
;ln de p11akl!ijk àita!l!ülcit bi::l ,1 op, 25 •Hli:ettan 
de ,t,ANCERlNG, Yan foull'lllllll:gea geaprolten. 

PRIJSUlifREIKING AAN KERNENERGIE? 

België, land van frieten 
en kerncentrales? 
Waarom kd:J,gt n nu e a0- 
raai: vall enee o.ltto 
ui•~gel:efkt ,aà '•e de •- 
lid~ g·emaakt en b an 
de 11etenach-ap. ~· g kriJ 
de uitnodiging "oo-r ·liet afhalen van z- ii 
prijs omwille. van z:'n wnk inzake r-i■iko 
berekening in d~ lter,ninduatrie.,.vlilk na 

• de ramp in Jlarrisbu!'gh. Eigenaardig, 
~rofeaeor - ~ veiligheid•• 
liat én titel voor 
s.en, 11e11 ,ng v•n dire t 
scl)eidèn v-er de a4 o . r., . 
11ense11ij ' ner,gie. Noc 
gaan a·ll n Rasmusse 
veiligheid va rg,ie. OOk e • ig. 
~redoktoraten vorien ttouwena niet zomaar 
uitgereikt. Tijdel!!I de bezetting van net 
"'rektoraat door studenten vorig jaar, verden 
doumenten bepaald dat instanties als rege 
ring en bisdom, MW·hun woordje pliaataen. 
Ook de indust,J'ië b·e~aál_t wie ve:tensc:iQ!lPJ!e 
'1:,iJk vêrdie,n~:td:~;Î':lè, is en :wil'e ,n:i:e;_t., 
Zo is een zèlcere meneer De jonghe 'liiJvoo,r- 
'beeld én docent aan de Uni,ve.Hiteît én ~P 
porteur bij de Kommissie der Wijzen én be 
heerde» bij de Soci:éte Générale. Die Wijzen 
kommissie was een groep 'onafhankeii.Jke • 
deskundigen die •t gebruik van kernenergie 
in opdracht van dé regering moesten ~es:tu 
deren. En de Sod,été Géi;aérale ia dan de 
ho·ldil).g die samen .met We,sting!louee u_it de 
V. S. z'owat 11tee_l o~e e"J.ekt,ri:cheïta.s.e'k,für- 
in handen heéf.t. 11.iet vo_o-r niet•' Lilg~ liét 
elektridteitsve-rliruik in ona Land peie h"Oó.fd 
van' de bevolking bere)tend, hoger dan in 
Duitsland, waar men nochtans meer proiluceert 
dan bij ons. Niet voor niets oefent Wea-t•ing 
houale nogal wat: druk uit op de Europelie re- 
geringen op keimen_er.gie als verwekke1' van 
elektriciteit ui;~ te breiden. 

' 1 
' 

appelen en peren 
vergeleken 

vaa-r~p 1&1 k-.m,- 
t,i PJ'IUten v.•rge- 
iJk• iiapen. Z.o 
i;ta opinie bij- 

. • gevaa11- 
auto• 

"Nochtans stervén v.ee1 méEr mensen 
dan in vliegtuigen. Dezelfde ge 
"olg,t Rasmusse,n nu voor onge- 
rnce,11 a ,z-ij n s,tu·,,, 
ana ro onge,'i'a;l 

. ak'en o ter ,z,ij n 
ea,kto 
, maar kan je 
ngeva e kinde- 

chtera en aui:-o- 
. radio ij, waar- 

eela d 011Dera- 
. ent~ 

Raiimua- 

. gjlan 
erzoeka'- 

en u • • Wanneer 
e veilig relktor 
doet hij ekening te 

h' bijvoorbee e • iJlleaen van, 
de reaktor voor nazie aden. S-n 

er b~i,jken te ongel:uk- 
oe het n:Î/pp eden r-~ 

, t,eur.en,,, •• 
' gt Ra1111U1■en Î'e'lî1 over de geVaHn 

por-t van 11&lli!o-akft-ie11:e lad,ingen, 
trau.~otten waarbij 1ou zo•ar een ,ton 
'verchtiint'. OOk niet, oveJ' de gevaren bij 
het ontgiunen van urani1111vaarbij lcanlter 
vafyultende sa•••n vr:iJJtomen. 

, , 

~· N: .,. 
"1 ,i';/' .... ._ ..... 

1De . uniiver•ll•Ïite,i!11en1 -~n: hei: Sl!Udiectentl'\lill vooJ! 
Ke1menerg-ie ,ren a.- lleger-ing doen• aèér en 
-et opzoekingaverlt dat onrachutr~eki' de 
indun■ie ten goede k011t. &r wordt ■te.ad■
-er gald gevrû_Jd en gekresen door onde'l' 
andere de universiteiten voor dat onder 
zoek. Het ligt echter zodanig verapreid 
over de fakulteit~n an centra, dat op geen 
enkele aao.iar ..-er te achterhalen val~ p• 
v.ea~ ae}d n'\il pl:_,:fiea 11aar l!-11~•0.erg\e (\\,l!I• 
n.,aaf Soc,~illli1 °'1\ir,!lfe of We1tinghou.-1) 
1,troomt, 
Galei van u an mij , la er een p.rfe~tere 
vorm 'H11 bela1t-ing1ontduiking door cta i11- 
du1erie ■ogelijk? 0a van de on.tduilr.i.ng 
~an verantv0ordeli,i\heid aaer te zviigen.. 
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rlee te 

ee.ue ,we11.,. 
van de, st,a8's- 

llot! ~lijn de 
se:er:a na de 

Paul Hennes: Op het o~enblik van de 
fusie wa§ 11een enkel overr.icht hescht!.~baar 
van de taken, die dnor ~ stemP.en te lij J,e 
overlteid ui.tstevoerd we~àen. Oe fust!.e .,.as 
totaal onvoorbere,tid zo>lel itémeentcHj,k ai i< 
naniO!l'll!L Jlo:venilfèn ~:l!k:ire 11eèn en\<:ell 
g~lneen•t;eb.e s·11uµr van :d :fl.û_s,l;e'gem.een ~e11 
ove11 eeiî :systeeJ!l d'i~t · '" o"err.eno·men wo:i: 
den voor het beheer van,~e n~euwe fusie 
~emeeni:es.Een eerste Pl!}lt. t{as dus om een 
orµni~S}l' op te ste11_e~. ( u ~che~a van 
de taak"'erdelit11t~ . F.en ee.r see voor s ce.I 
is na t;lit'ee jaar hal'à weilken klaar. 
!)1ob,1a'l. .~den worden óe !taken ye1.'deeld 
tn 7 denaoo:eemen lmn;, ApineJ.1j'.~ : ii, l1temen'e 
dlenstE:n admi.nisnra,nfe",_ 'Jiin,anci!ën, pè:r 
sönae l , 9p_enbaar onderwi(j's, spor r , d~o~ 
erafie en alles wac daan llll'l' samcnhan<?t: 
ident1-tei_t ,e.e:>.in, welz!l.j'n en ten slot te 
het tecbnlf.sch denat:temênt,·dat alle tech; 
n.Lsche "iH,en:s,Den omv;it: stt>adsbecl,!1.J.ven, 
s1ach'tbuJ~, 1'1)1.n tl;l'ipg;s:ll:!(èns t 1 •• .,, ' 
Een m<i,e'Î!l~tjl<h'i?ï'd iLn' <te:ze ve,Fdel1mp- is 
de beveei,nfheillsverdeltn:~ van het poli 
tteJ< be!\eer. Verschillende• schepenen 
hebben de vei;antwoordelijltheid ovci; 
h«czelflie: de;,artement, bijvoorbec1d 
het technisch depa r cemenc , 
ten tweeéle bel.anr.rijk puii:t tn de ,re:pr- 
, ian:lis.an,!e %a's 1{oor OJ.'lJr lig,'t de bè11oil:~nit 
zo wein.i!g mor.el t~ !c t;e }1a t.eit vee len. Ik 
steloof d\l!-t we daal' V\1':l>j 1w;e·d in fle'Slaa~d 
zijn en dat ei; ve ini1t jT\en,sën kunnen kJ.a 
e.en dat ze niet reholp~.zijn. 
Het deri!~ meest deUJ<at.e punt •rns de 
organi.satie van het perseneetsf·ader. 
Waar et: woer.,er Z •ch:efs ,waren, voor 
, iledeFe 4eè.lp.emeen:t.e, kan et nu m,iar, !l:é,n 
iémand ~ P.P..11sce p~aat'l;i'Î'n de hiië.rn,rcl\ie 
a·4nnenten, E11 1.s heel wat gel•oop ee11ecst 
naar de kabinetten maar ae-ze turt,olent.!.es 
zijn l'IClllleilteeJ voorbij, ><,;-a'r t>eti' zal. ze 
ker nop JO .laar duren vobF-el:ee'r a l l e .,c!'n-öen 

JF 
p.eh.Mld zijn en de diensten effident -zu I> 
len ,wei'k#n, 
n) : n:HJf•t ,llie. nai,i:jve,r, cussen de vers<i)Li,1l 
Fende ;,·oîttieke f'/11'.tfjen n.!Lel! lófn van de 
be~angrt!kste hinde,r11den voor enn goede 
werkin~ v11n de administratie? 
J'H : Lnderdaad. Naa, mijn meninp ~oec·de 
poli,tiek uLt de admi.nd.sc.ratie ~•ei;bliJj,v.en. 
Reil!en fi'e1,he11 hun ,e,J,,p.en ter-liC i~. De amfac'.·e 
n11,t1eh moeten d1e •t>cddl•s.s·!!:n,,u~o woo,rbetecl,g~n 
en uit-voeren. De pod.iE;i:eke1ts nemen de'"lle 
leidsbesl,iss4nj!en, maa,r zi!!j kennen niets 
van admini•stratio en moe t en er dus ook hun 
h-andeo afhouden. 
l}P : Pi!Htieke ben0Cl'1fo~en ? 

l'fl : Do:pj ,d;J,,t sy,s t.eem: tàn een k Ie i:,k c~t lfü 
-;;;;_a,itlt,e'f ,1i·ev~rde11d wg/dé'rl zç,n·d'er d,a,t 1h tli 
daar de l«:i11ac.i:te~ten voor hP.eft. M,ens,m, 
die ntet kunnen pr omovenen omd11t ze d<'- job 
in.tel lel<e:nee l niet aanlsunnen , d i<• I' robe'.ren 
het te doen l anns de -politiek. 
OP : Die f.usü: heeft i:oeh wel voor de no'Ciige 
vërwarri.:tfl p;eliol',trl" r!,iJ;aTJél kan er no,: .11,m 1 
aan. ut!lt ~09~ vM hij n·!!a'r h'è!t $Cl,lélh'ui s moe·t. 
en vo'o r w,rlJc~e f,or111all:te!,!ctcen hi.1 nanr 11-et ~e 
meen re.huis van de de e.Iaemeen tP "'oe t 2 
"H : Onr.spronkclijk lae her in de hedoel~nl' 
oij: de lcoketdiensten ffer deel<>e1>1eence te or 
P,aniset'en m:i11r cle e·rv11·rinp heeft t>;+'leerd dac 
de l'oke;1i t'Eip in do deelr.èmeentlln weln :?, ~l!- 
b r u Lkt, Wi9fd~n. Pc lnkî,mlfon~~0/1 wo,r.:Jen. nu 
%0 veèi m<i>'p.eliJ1k in h·èt stad\1u:ls re.tentrtili 
seercl ,,_zodat men 1li he't s-tadfil11 ls vnor a11 es 
terecht k,m en men beter [leho 1 pen wordt <!oor 
r.espcci_ali,seerde ambtenl!rên. 
lk geloof niet dnt er veel kl11chten zijn over 
de we:r-klnr. van de lol-;e,1:,d.iel)sten. 

rl'p : Éen.,inf.·orm11til!<fi•r,n,c.h,ur.e ?,Qll toc,h h!l,e-1 
wi:t ,kunnen, 'help.en om ije. mensen wep,wt}s ~é 
maken in-pe s.cnosaiensten. 
!'Il : Zoals• 1) weet of niet is de.7.e brochure 
op komst. ZP is nor. niet helemaal ar want 
er zijn hier en daar no::;: h ia een. noor de 
fusie :L:s er heel i,at veranderd en het M.e<l'ft 
ons oó~ ·h'eel imt ti,id n;~liost nm cle bc;lr(eR 
~Il hl'!~ ~os ~e zien. 
OP : !llas1r hec schijn,!: zou deze bro.chcir''è door ecn privé-firmn uitgel!.even wordrn ? flp s·t-:id 
beschi!<t toc,li over- een ei_f!en d'rul<.kerij ? 

PIi : Oeze brochure lms.t op die m,inie,r niks 
omdat de k-os'ten n,enck P.n doq-r - 
me . Dez.e fi r.mn B h -Le ec ia ij 
heéft dii,t 0coR -vo"ilr, hf ) ~ li(l, _ 
daan. 0j:, de'ze m_anter e ('ok c ,l.e• 
here oi:oceä'ui:e vnn e re aanbestedin,i 
doorlopen, wat de uit?,a'v.e nor. eens cxbra zou 

is slechts 11ecree. l tel iJk he- 

1 

Z' ,-4 
im 

n 
van het vel'ke 
!'lomrnJ.ne po1i • e er 
l~eve~ aan d~,prtvr. ~ev 
det.e df.Qns•t nieb Uitftllb 

0~ : Een ~eed infor!!llltiebeleid 
sentleel voor een nemeente. De ve 
li!ke schepen houdt 7.lcb nu enkel 
fe~stel i~khe.den en toet'!lsmé ? 
J)H : T,n de ma';mc! fehrunrf. ,P:aan een aan 
-_ . ,r-pii~ noat' Nede.r~.11nd 011' d4ll 
t~~s!~m:~~t:~ijk Lnfor:mo1d1ehel1Hd te belt 
}:en. u 
Op d ic ogenólijk heJ! taat er :-.e s 
forn,'acie- en studiedeinst voor de onders 
n·f.np. von de ei-een diensten, laat stonn 
info1J111atd.e door te srelen 1"1/lar de hevolk1 

·'l'laacr ~ n , w,e z;f,;.tten tn lle lg.4,,.ii en n Iet 1n 
cler'l.imd, ,we :Mttten or dat ~1,?hied nor zeke 
tfen jaar a:e'hter • 
nP : De am]lte.nm;en zijn cliè ~elf wel 
noor,te hoe de hele ornanizau.e van de stad 
in elkaar zie ? Wor;den d.j bijp,esehoc,ld : 
•Pll : De à1'1ht'enaar,s kri1i:en een alp.emene o 
Yed,din'!l' i!fl h'M beg-in, Voo,r de politie is 
~11 il"ei:,el1111,Jt~ \?~n bi.1 sclrol iI_Fl!"sku1NJcus, 
î\~e ~ann nu i,tarten met een 1.n11eme vormin,: 
v11n de ho,get'.e. beamren door een bezoek te 
bren~cf'I aan de veTs~hillende diensten van 
de stad. 

.(en tijdje ~eleden t'aak~e ik mi~n naspoort 
ter verstandi~ aan te doen 
de dtensn "·bevolk1np." van 
te r.aan. N·a,_,een ttj(lj e '!al;l 
hebljen, maákt.ê de lc.iket 
aftent op. dat ik h iex, 
nngifte moest doen op het 
chter het hoekje, Dit vond 
ite, f.'en uiterst tro,:e 

tipdaende politie-, 
orlopil! atc-es,t , 
et Vé"TV 8)lRJt 0 
t:de hcmt11, 
• aon,schuive11 

ees inij 
z•t 

huts, een paar pnsfooo's bijePnr,ezocbt, 
ne.rur. ,naar ti.et RP.n>eentt1ln1is" 
H~ke 1 okecbe.d1..en·d!! ve,c:re'lde 
t in 01:c1e ~111@ •p.n ·<lat J,k be- 

. k1:1-il~ JICl'I l!,'a:nnee-c '11!lt h~t. mocht 
kOfflen n • lin tlè loop- V'nn de week 
kw-11111 een wiJl<n2ent 1'iml1.S om te l·ont,rol:E'. 
ren of ik het wel -was l'êie op die foto 
stnfltd ( 0111dat nonr z'ijn ?.er.Ren hc-t vaak 
pebeu~e ~~t mensen op ~aam van r~stolen 
en Re,von<l<:,n IJOQpoor,ten eeo b110k.rekeniqP. 
o,pnne11 , , ,,. , l 0ndet',tmssen -w·aa mq !l l.t,tp's:e·1 
we1l ftl'On<UP. voronder:d, 1nn1111 tie p,e Üji'ken.I!s 
scheen toch voldoende· te zijn, 
Het WM vr1/jdop en hij zeitdc dllt het du 
plikaat ~aandap, ITl!tcht afpehaald worden, 
Ik steven dus die bewuste .lllaandon op de 
lan,t f.ép;ae,rdll hal't af', z.a was klaar,,, 

1 l!ypen,, 
t in ·l,e-u 

!)'!' ; Klachten~ 1:10:r,len dLe 
jî'eh o 1:1d M en on~e.vo l,gd ? 

7>-11 : J<lRch,t(ln rmrdan dienst -pe-c dt1mNt ll~ 
hancle 1d. Er hes,ta!lt aeen ombudsdi.t1nst of 
andeTe vo:r-m van opvol~inr. van klachten. 

0° : Wil men, poU,tiek ge-!:'1.en, wel een r..t>« 
'1!erkin!', van de admin.l!ltratii,. Komt ,het d~c 
hc.it;o.nn, i.aar <l_e pol J.,t I ekers .,,an levoh, niet 
:l:1t rewo,ir?• • 

Pi1 : mtsschtep \~el. •• i1k be~ee.f me 1,levar 
op fllad ijs ••• De Rdrninistral!ie is ,,,:,, 
,;,, boeman voor de pol ltieke.rs. Wij 111oete 
zor1ten voor een co;rrecte uitvoerinR van• . 
beslissinP,en, de i,olitlckers zouden het 
lieve,r \i/at 1$0epeile,r w!l.<1.~en in,terprcetere 
~ : ,Jlic11 adm!l!Dics,tral!ie m.et ·een ha:t't 
sJ.or.11n vRn cle ml'P ~ brsta11t dat ? 
PH : Ik dcnl< dRt. rli t 1/cel verbeterd 
diensten van de deelRemeentren ~'TOe 
zwaar onderbezet, tn !,esse 1 - T.n ha· 
"oor de fus'ie 104 werknemers i.n 
ilc4t,, in Wilselie 601 ,te11enove; 6fl0 
De menè!ln in de dee~•11emiien,tes mb;e 
wèrk verzettten, zodat ze niét vee 
den. · 
Br ia ook een ~eRelinR R&kOMen da 
derdar. de semee.ntediensten open 
half acht, Pnt is toch e 
.sr,ann lnr, van de 81!lbten 
of dia 'l'eqe-l~r. zal 
r,ebruik ~an 'de.z.e 111 · 
_Wilt 81' fj 
toch 
en: t 



' 

· HET 

as was sinds 1q44 bediende in 
J;a u:Ls ~n j!inp in juli van vorin \aa:r 

-reneioen. We c,inr,en lt.!!ll Jlrna n, , " ;;,i, ., .. • ,. , b ., <, m11 ... en 
l'5.-:emîl ovell ,.,,,lln e<rv1r11inifn a'lis lakei;~ 

·,.n è. 

Volgens de "ettelijke bep!!1lingen moet je 
je a:J:s v11eemt1e1Hng bi,nnen cle 3 dagen na 
-aanko'ma t <J:0.1>,ll ae geme,en te~l~'Mte o~eth'eifd• 
il~.ten lleghtrceren. Dat •is dan ~ e 1eers-te 
ke.nnis1.11aktng met het loket van de dienst 
V1aeemdelingen,, Gelukkig bevindt het z.ich 
op het 1telritjkv'10.e'lls en heil loket is· te 
~erkenn.en om.a'àt een lange ~.ij mensen! ,met 
d_'e- mées·t u:lit(e'edqpende n·at;;tonaUt'eil!~en 
staan aan trel S'chulven, 
Je mez;kt ail ,dliekt dat je hier re maken 
hebt met adm:!,nistntie/bureaukratie •. lfeb 
Je .geluk dan, wordt je in je vriendetfjk 
f,n -1.n j1e é:J;t~;t t sa 1, ( Frans , Sp.aaifs, , 
Enge'l!s) t'e .wo_or-d ge-staan • .iJe moet w_Et1' çn.ig 
ge:'duld aan dè dag kunnen leggen voor het 
zover ia. Maar je kan tegens lag hebben en 

- 
OP._: Hoe Lanv liebt 
~~t en wat voor 
1!'.aal i,ed aan ? · 

ll or h~t St11dln1is !'C 
werk heb e Il <laar alle- 

wili;en bij yoorll.e'sild . oqk men sen 
eerste sch;ij f ,v-àn de hui svu:b'l 

helastinir veel te laat betaalden an de 
week daaraeh'ter de z• schf.j f k re aen , Die 
hmrnen dan reel ancren dar ze cvee kee.r 
moet<>n• heta!en, c~rwij l ze het f o rou l.ke r 
,i,1,et <1oed ge 1ei1<n hn'<l'deu·. 1CTr- nloe.t;, d'an 
rust!,'\, zonde r br11~all.t~it, die aan do 
mensen hun ve r's tnnd b.ren!!,en. C:e r;,ooj?t 
niks terur 7.Cl!l'Cn als 1'e 11 daar s t aan te 
hcledl:11en. 
Of vro11weri d:t;e !,wamen vrllp.en hocv<ae·l hunne 
n>an VC);C!'fän(ie,, 'iAar j"ii,, il\ J1\PC1rt nii:k,; 
ie.pPen. Wij hebben een eat'i a fpelef'-Ö. en 
hchhen dus een 1.wiJerlicnt. 1lt zou ;;elh 
niet Leeen ~ijn vrouw 2ezegd hebhenhoe 
vce l iewand verdiende. 
l)e kc--p111i~sli'n dat wns ool< altijd een hele 
tl!heui:'tenH;-, ban kwarne,n dC" FO'Or'l'e'izi1m,rs 
mee sciioendo-zen vol C'eE br1ef jes- van 20 
frank hun ,,,aarbnrp betalen. 
Als bediende nochr 11c. nooit "llssen want 
aan dc-~tadskas bestond er <>ucn c,nkele 
v<>rll' van J,-,asvcrp,oed~ng. ,\lil M 1üsce, 
dat mocs c 11e da'E lilt e,i?.Cln znk hljt,c 
talen. {lp sornm1r,f' dapen , 'n~ e'r i'.i tot 
14 miljoen door l!'l_\n handen. )lu Pa·at 
het me..,.stal i,,nps e en bankrekenini,. 

' 

' 

~ 

· .. 'en DIE1NSTE 

Tk heb 0ot !l'eep.ernaa!;.t (la-t de v rouuen epu 
deel van het lgnn •kwamen i'lfr,aklçen Oll'd:-,t 
hunne man l1et rhu Ls niet wn11 nÈv.e,.,en. !)c 
lonen "c.rrlen vroer-er aan de stadskas ult 
hetnatd, n~ ~aat dat ~Jlemnal la11~s de 
hank. 

Al.s ureemclelln,g i1t1 LeuMen "aankoi'ne . 
b.iijvoorbeèld niet alle .Juisl!e papieren 
MjJ hebben oj nilet g!!noeg geld of t1det 
,genoe.g p1's~o't·o • s en dll,n viUe15 J,e o.n 
'hen,,oepelijik te.rug,, •De il'!lep')lt zelf scM!1,nl! 
wel voldoende geinformeera l!e zijn o<;rer 
de, vreemdelingenwetgeving ( arbeidsls,aar 
ten, verlilijhvergunningen. Je kan -altijd 
uttl,eg vra~~.n• maar lleo ts 1!>,oeillf4-k om 
"a.an zo·•:n ,]!oR'el! op e'ep e,lï,fi'.c-1/en te en ,harte 
·t'ij'ke msn,1:ef een woo,räj'e ui,tlep: ta geven•, 
{ vooral als er'nop: zo'n ~ile staat) Een 
gezellip: ontvangstkamertje zou hietiroor 
beter zijn. 
ltn ah heet loket don toch een loket ·moet 
•blfj,ven <lan··:mol!en er be.st ,nog een paar 
ven'sterkes 'bij zodat e,r ,meer mensen '11:e 
gelij k kuni'lén· geho-1.pen worden. • 

DP : llee,H ,ijlen ·no·o•llt· g.en,tollee,r;d d.e 
s'tadskas r'e. ove-rva,1'ien,? 

Ll\ : Meen .er is gelukkig nooit een ovel' 
vnl "eweest, hoewel~ geen enkele be 
veilirinl! was. Er Wi'IS zelfA geen .alamn 
voor de poU.tie. }1-aa'I! aan de, 10-ke,tioen ts 
er Jltiiël '11-e:el volk en men kan dB ,M!e 
mensen ~ iét in be<l,~an!' houden l'l;ij een 
overval. Ge kunc heter met U"' kas op 
de markt paan st11an dan in een aÉ~elenen 
boek.\ e dat _1'0ed bevei. lir.d is. 

Dl' : H.oc was de w,enlf.sfè.er l>p h·et s•qd· 
huls ? 

LB: Er was wel een zekere colleeialiccic 
maar er ~as ook altijd een zeker-van 
trouwen omwille van benoemingc.n en 
bovnrder~ns,.en. <1e mo'eh·t de ,beste 'be 
dte.nde zijn, di.e eac bestond, a'1s ge niet 
de juist'e ,:leur had ·dan hleeft ge steeds 
on dczeLfde plaats zitten. Als uw partij 
vedurende twa11lf jaar niet in het bestuur 
zac, dal). wa<1rt pe, oçl< qezien. 
Op die mamter ma-alü we,:, :,iAn t1e·'Tl\e.nsen 
politieke hoeren, ~am~leons dfe van 
kleur v<'rande:re.n naar!l.e l.nn11 het p.enieen 
tebes·tuur. De ,.,ensen wörden apolitiek 
en hebben r.een enkel icle11al meer. 
:-laM· rni,,jn meninr- moe·t de aclminis•tratie 
11,r,dep<> li til,;see,iiçl wo1.<den. Be,\lo-rderi!ngen 
en l:ienpemior-eri :z-o.uclen enl(<>l map,e-n •p.e 
heuren or !.>as ls v.in examens en· and.eni 
tèic. 

vervolg p 8 

\ 

bf, : Tk heh nr he,t st·a1111ui s ne.~e.itl<.t wan 
'l-'T4,4 tot jó.H 0979. J)aa1''1an heh 1-,k zo'n 
2(,1 Jaar aan de st.AdskRs "-escaan. Verder 
heb ik not. Of! de dien~ bevoll:inv.'}_ het 
secz;enari.iat en de diens1i vnnr werklozen~ 
i.hun p,es,ll.,aan,, en d·an u.~.r. e'l)kel!e• Ja.r.cn 
,qp de -i;eiftes. "'OA't he,t litni!'$t h~h jjk ,<lus 
op de at-adskas 1<e•4ei,ld, tot j,uli :v'arir. 
jaar. 
DP : Als de mensen ~oesten kowen ·betalen, 
dan zulleo ze dat tfc,êh nieu aldjg e'ver> 
~1'11',11t 1Ye'd-a0an hehl>en 7, 
8 : Alff e:r vakRen 1"oei>teQ bc,tall'ld woi:den, 
f dat soms wel aanleid.inr. tot fte.t no 

kaha:a1, Als êr een verhop.inp van de 
was, d_an krePli' je natµurfüjk di1' 
c1:,eltlpa,r.ni,1c.11 )lfl, horen, .T.e, 11\0es·n 

·u4;ven en all,lè~ o,v11r ~te 'll'è,eii 
• Ik• ,:ei dan : 11 C:a reëJral!lè;ren 

·n,eentebestuur,. zij heht:,en dia 
el"d, ik niec. 11 

n en waren.dan areil>.don 
lmr,11eP1ee~i.er te 
lal!en o:ve,1' <111~ ;I • 
eri. " wnm, wc 

u ti,rec t ! '' 
r ls nooh 

Enkele b.edenkingen va,Jl het Dij lepa,ard ove10 
stadsd,iens'·ten e11 wa't daar enhangt: 
- l\e;t zóa.l.~ tedere bur-g_er ij nog 
sté,ed,;, n&et voor wa,!, we ,pr, iár moe- 
,ten zi'jn. Wil 1ki~kèn -met SJ> ~n hoge 
ver11achtingen uit naar de beloof4e infor 
matieb~o~hure, We beioven dat we de. publt- 
kat Big zu'll.en -,,:e:11en. 
- :t zal! tgen ve,rha11j"-! ken- 
nen ad e;ve mo>len. ;G•,ra·a11 
zou an rh a,len :ve=emen. 
KH en 
red es. 
Wt.j et al!le 
1l t'e!ld d 
IJ e een 
"' entv e 
D1&ar z _er niet onze 
stad. De uren dat wtj moe.ten waenl!en in 
de ftl:e aan het loket en om in ae stad· 
,te geraken ,pet' t't,elts o:f auto wotden n•~et 
~n t:èk'en,in_g gebtl'acfi,1!, Stad-sèlierrsten, ~en 
d1enst'èc van w-ie ? 
- Als de stads - ! en andere op~nbare) 
dien~te_n nu eens icJu goed werkten aa11 
konden de poli:tielters mies~hiet} ophou~en 
mát \'lûï) di'.en.e,t.b.e,to:gp ~ oftte . en- 
ronaeilat'ij } , De stadadi'ens oti.den ' 
laaçhlen al veel snel~er e er ge- 
aniseerd zijn, 

mensen telt dat aan. de 
ans<ma en Sp'IOC\tllill!a. 
at: dele l\'ê-~él'I al, • 
áileinaa<l o,ptoBSèn 

van 
GEN,O'EG DIEN'STBETOON ! 

• 

Nu zuUen de staàsäi:ensten het ook wel 
oploiséiî maar dan " via " en' voor deze 
politiekers, Zo'betalen wij voortdurend 
hun vez;l:c;wezingspjop,aganda, 0m deze manier 
van iWèt:ken ioe~ 'in de '!land te houden, heb 
'i!ren z.'i'jj' dl:e be>laµ'g -ib 14 "p'óll'~li,1:eka be 
noemi.ngen". 
Resu1,taat van di•t aliles : vaak ·onbeltvaami 
tnitt~tiefloos pe~eoneel, dat llll!kaat tegen 
werkt en alleen, nog wakker. schiet op een 
eed:n,t~e van1 é·ep 'kieUTRe-ooot o.f veldoenei; 
ll'et •Uä•lt,t a:J;;lemll-a•l onvoo1tîrlt'e<lba-ar •• 
!laar! 
Ons ia het in elk geval du'iéleliflr. ,r 
het scnoentje wingt. En als Dijle 
willen we een, h•el opbouwend vooTI 
aoëi\ aa,n ónZe bu-rge-rv:ade~-• - e 
dièns'tbetoon af ,t 
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. 
Ala je vi• de Mechelse ateenveg Leuven 
li~nn~ri~dt verdt je beloond ■et een p_rach 
ns u1.t:n.cbt. Een steile d · - - aaa en 
daar ligt onze stad in ha ;ar 

ie. ke adhu ia 
zie . llo t ■olt ' 
eit te fd in 

, na de Ach- 
ter het iabeel, hole 
or.ok &os 
Zéér ou nis wordt op de Keizera- 
öerg ge lgena de - e zou er 
ooit ee rch t ge ben, 
,va aar raber-g! t, 

· ,i;e i:lan de na berg, 
v _ lenberg' (v werk), 
e heuvel en ae wijk errond. 

Volgens een betrouwbaarder bron, Enrycius 
?uteanua, · - n leerling van onze 

s va~, zou de oude 
eweest ziJn. Die 
. . ,tijd 

,t •kiei- 
,, 1:.euven 

uven vaa de hoofd 
stad van Brabant .. 
Rönil fo40 e ; - zouden de Graven van 
Brabant er ek hebben geno_men. Deze 

-ra.ven v ten de stad te wonen om, 
b g on,afhankel'i,jk van 
t ad te z,i,j.n. ,m1ter 
e Brabant in cie. onder- 
g burcht, totdat B,i;u•a·- 

oofdatad werd. 

klin 1ke.md amen 
' ' > 

En dan is het gedaan met de bekendheid van 
het kasteel op de Keizersberg. •Het kasteel 
vervalt meer en meer, en wordt tegen het 
einde van de IBe eeuw afgebroken, samen met 
\cerk, en kloostér. Het hele domein wordt ver 
kave Id en vet,l!;ocnt. De w,ijngaa_rden die, zo 
als bij.na overal rond Leuven~ O!l, de hellin 
gen lagen, wo-rden nu volkstuint:ies. Sinds 
begin l8e eeuw was bier immers de wijn gaan 
verdringen, .. 

Wanneer in 1'809· 'dan nog de windmol•ep, d'ie op 
de p l'aat s van het huidige Mar•iabeeld staat, 
afbrand, blijft van de roemrucht burcht en 
ke-1 n.og de waterput en een stuk. van ae 
schoolmuu.r over. In de 2e wereldoorlog werd 
dan als toemaatje ook het oude k).,ooster van 
a·e $int Jansridders in de tuin totaal plat 
SJ!!>ombardeerd. 

stil n d 
In de j•ren '80 van vori,ge eeuw zochten de 
Benedictijnenpaters uit Ma,.!'e<l•ou1 een vet 
blijf voor •hun leerlingen d•Îe vilden verder 
1tuderen. aan~de Vnivud,reit. 1n 1•888 1dcbt 
t~ ze e~.!1· lîuia lil) de OLVroeya traa't. ~•ter 
kwam l>om ~ ~e-rc:kt,ove naaT ll'eu;ven 011 er e'en 
ni:eu';le aij.dij op ëe ri:chten. Dat 1tterd da~ ile 
abdij van de Keizersberg-. Het hele dome1:n 
van 5 helotare verd opgekoc,ht, en de Leuve11- 
ae arcbitekt 'Langeroèk, d~e ook d~ Sint 
Pieterakerk restaureerde, maak~e de ont 
werpen. 
ijet g.j.eio,e gebol.ll>I werd he''1_9,111al ~n neo-zo-. 
t®al\eè á't:i!j,l: "!opg_et,rokken" To,en de nooza 
vleugel i:na J,8-99 klaa-c was,, kwamen de eerst'e 
paters, derti'.en. In 1.90,4 kwam de ooatvleugel 
en in 1908 de ~idvleugel klaar. Het Maria 
beeld is van 1906. De Ueîne poort dateert 
van eind de l8e eeuv, de andere werd in 1936 
naar ·eelteningen uit de tijd van Keizer l<ar'el 
nagebouwd. 
De abdi'.j ,is gebouwd rond e~n ,prccht:lige t,µi<n, 
Op vier lange gangen met balui•tenen gevdv_en 
komen de geu1eenschappelijlce lokalen uit. In 
de noordvle~gel zitten de re~ter, keuken en 
ontvangstlokalen. In de oostvl~ugel zijn de 
bibliotheek en een atelier voor boekbinderij_ 
ondergebraC'ht. De z'uidvleugel van de abdij . 
wordt gev.ormd door de k~rlc met opvallende 
glasramen van de broers Duez uit Leuyell;! Oolf.• 
de gang in de westvleugel, die pas in 1927 
gebouwd werd, is versierd met fresko 'a van 
Dom Duez, die in het klooster zat. Aan de 
voorkant van de abdij zijn ka~ers vaar nu 
een 75-tal studenten op 'ko,t' zitten, men 
sen uit alle f~kulteiten en jaren. 
l)e Bene~ictijnen vormen een orde die zie~ 
vooral toe-legt op b'e:r.i,nning. iiiturgie, efi' 
studie van de vroegkristelij,ke en middel 
eeuwse teol~gie. Ze zijn dus nooit veel in 
Leuven te zien geweest, hoewel er tussen de 
twee wereldoorlogen veel retraites werden 
gehouden, vooral voor mensen van Boerenbond 
en Universiteit. Vlak voor de. 2e we.re).door 
log zaten er :,.o-' n 70 paters en bsroeder,a 011 
Keizersberg, aantal dat doo;r de' verneder1and 
sing en overplaatsingen tot 25 is gedaald. 

Verschillende pacers geven momenteel god11- 
dienstondei;-wijs, de abt doceert- liturgie · 
aan de Universiteit. De biblioteek van de 
abel.ij is voor ie~ereen toegankèl-ijk, b,ezi•t 
~o 1n 300 lop.e.nd·e tijdschrift.en, en groeit 
jaar-li.,jks met èen, 1000-t-al l>oeken aan, waar 
onder f.l i:nk waÎ ·- zel'dzam.c. 
Dit jaar wordt de .vijftien hontlerdste ver 
jaardag van Sint'Benedictua gevi._era, een 
goeie gelegenheid om een weinig gekend stuk 
je Leuven te bezoeken. De feesten zullen 
rond 21 maart gekoncentreerd zijn, volgende 
maand, geven we ee_n gedetai l lee-ra ,pro.gr&IIIIUl 
door. Voor bez·in_n.ers en weekei.ndtaer'isl:'en. 

De lêinderen va togen worden opgevoed 
rveze r,tussen het iastee•l 
Bol'I: w 

. De b r ei' en, 
el, er '\/; e' 
zou €.En ,i; 

vo~r e naam •'zo e 
vor.<•ten en vor n nam.en de 
Goeverneun van an hun intrek in fiet 
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