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Sociale herkomst studenten

Aantrekkelijk, .maar
Onlangs is een onderzoek naar de sociale herkomsttrends in de
Belgische Leuvense studentenbevolking (periode 1964-1980) gepu-
pliceerd. Het onderzoek is van de hand van dr. Ivan De Lanoo,
verbonden aan de afdeling politiek en sociaal denken van de
fakulteit der Sociale wetenschappen van K_U. Leuven. De
publikatie is uitgegeven door de Dienst Studentenvoorzieningen.
Een eerste in zijn soort. Wat leert ons nu deze terugblik op een
turbulente universitaire periode? Universitaire ekspansie, financie-
ringswetgeving, besparingen, verhoging van het inschrijvingsgeld ...
Hoe heeft het demokratiseringsproces zich daarin voltrokken?
Hierna de belangrijkste konklusies uit het onderzoek zelf. De
politieke achtergrond waartegen de resultaten afgewogen moeten
worden, komt ruimschoots aan bod in het gesprek dat we hadden
met I. De Lanoo.

A I. de geagregeerden van het lager
secundair onderwijs en de handelaars uit
de kulturele sektor. De bedienden niveau
opsteller, onderwijzers, ambachtslui,
landbouwers en geschoolde arbeiders:
deze kategorieën vormen het midden-
lager socio-professioneel niveau. Het la-
gere socio-professionele niveau tenslotte,
beslaat de kategorieën handelaars-win-
keliers, de uitvoeringsbedienden. de ge-
oefende arbeiders en de ongeschoolde
arbeiders.

Over gans de beschouwde periode is het
sociale herkomstpatroon bij de studen-
tinnen elitairer dan bij de mannelijke
studenten. Nochtans hebben de vrouwen
een hele weg afgelegd. Van een procen-
tueel deelname verschil bvb. voor het
hoger niveau van 12,43 % in 1964 ten
voordele van de vrouwelijk studenten is
dit verschil in I98a-8 I gedaald tot 2.67 %.
Zoals voor de andere niveaus groeien de
herkomstopbouwers naar elkaar toe.
Twee tegengestelde bewegingen liggen
hieraan ten grondslag. Enerzijds het

.• meer elitarr worden van het herkomst-
patroon van de mannelijke studenten-
bevolking, anderzijds de afname van het
el~tair karakter van de vrouwelijke

De sociale herkomst-opbouwwijzigingen
ondergaan in de eerste plaats een grote
invloed van de sociale herkomst opbouw
van de nieuwe lichtingen generatiestu-
denten. Ook van die specifieke groep
heeft De Lanoo de trends qua sociale
opbouw geanalyseerd. Deze bevestigen
grotendeels het reéds geschetste evolutie-
patroon van 'de mannelijke studenten-
bevolking. Meer nog. Aan de hand van
de gegevens betreffende de laatste jaren
(1976-80) kan je de overgang naar een
nieuw patroon ontdekken, nl. het ver-
hogen van de participatie uit bet hoger-
en midden-hoger niveau en het ver-
kleinen van de deelname uit het midden-
lager en het lager niveau. Vooral deze
vaststelling is zeer verontrustend. Hieruit
meende I. De Lanoo in een uiteenzetting
voor de Raad voor Studentenvoorzie-
ningen van 30 april jl. te mogen afleiden
dat de demokratisering van het onderwijs
onmiskenbaar stagneert en dat, indien
niet snel wettelijke maatregelen getroffen
worden, deze nulgroei zal ontstaan in een

Elitairer
Bij de mannelijke studenten heeft vooral
het hoger en het midden-lager niveau een
ekspansie gekend; bij de vrouwen zijn dit

elitair!
elitair opwaartse beweging.

Bedienden
Twee beroepsgroepen worden in de
studie meer gedetailleerd onder de loepe
genomen. De participatie van de bedien-
dengroep is de afgelopen 16 jaar zeer
sterk gestegen. Het betreft hier een
eksplosie van de middengroepen. De
laatste jaren is deze beweging vrijwel tot
stilstand gekomen en is de sociale
herkomstopbouw bij de mannen en de
vrouwen uit de bediendengroep na-
genoeg identiek.
Het aandeel van de mannelijke studenten
afkomstig uit de arbeidersgroep is in de
afgelopen 16 jaar echter nog nauwelijks
gestegen. De laagste sociale herkomst-
kategorie, de ongeschoolde arbeiders,
heeft haar aandeel zelfs aanzienlijk zien
verminderen. Bovendien kan men zich
afvragen: zijn deze studenten wel in dé
volle betekenis van het woord arbeiders-
kinderen ? Het antwoord op deze vraag
blijkt grotendeels negatief. Indien men
rekening houdt met kntena als al dan
niet loonarbeid, al dan niet landbouwer,
al dan niet handenarbeid, al dan niet
zelfstandige, dan stelt men vast dat de
'arbeiderskinderen' voor het kleinste deel
afkomstig zijn uit de _groep van de met-
handenarbellk:rs, uu (J~ grOLt' van de
loonarbeiders. en uit de groep waarvan
een van de grootvaders handenarbeider
is en de andere niet. De Lanoo komt kan
ook tot de konklusie dat we hier te doen
hebben met een groep arbeiderskinderen
die voor het grootste deel herkomstig is
van op de maatschappelijke ladder
gedaalde families.
Brengt men immers de beroepsuitoefe-
ning van beide grootvaders in rekening,
dan blijkt dat nog slechts 2,04 q. van de
studenten tot de traditionele arbeiders-
groep kan gerekend worden.

Arbeiders sterk
ondervertegenwoordigd

Uit een vergelijking met de werkende
beroepsbevolking k ornt de participatie
van de arbeidersgroep zeer sterk naar
voor. Het is de beroepskategorie die
ongetwijfeld de sterkste zaak doet (zie
tabel) Zij hebben hun participatie-index
(die dalend is) nauwelijks verhoogd over
de periode van 16 jaar. De zeer grote
uitbreiding van de studentenbevolking is
dan ook vooral gebeurd in het voordeel
van de kinderen wiens vader 'onder-
wijzers' Lijn, een 'akadernische funktie'
uitoefenen of 'bedienden' zijn. Deze
groepen participeren in zeer hoge mate
aan het universitair onderwijs.

Hans Van Den 8roeck
(voor voetnoten: zie pagina 3)

Studentenfeesten S.K.
"Ik snap ze niet, mijnheer, die stu
denten". zei een bejaarde voorbijganger
me in de Naamsestraat. "'tb al een stuk
in mei. Moet da nog nic blokken
misschien'! Maar nee, da fuift maar.
drinkt, en valt de vrouwen lavtig."
Nou, zo erg was het nu ook niet. vorige
week dinsdagavond (4 mei) op het
.Hogeschoolplein.
Veel verbondspellen en linten. Veel bier
ook. Maar niet onmiddellijk dé avond
waar ik nu al jaren naar smacht. En
blijkbaar delen velen die mening, want er
was een bedroevend lage opkomst. Wat
er kwam, Lat samengekoekt rond de
vaten Stella. Barbecuegeuren. volkse

~ spelen (hier en daar wat deelnemers), een
~ kraampje met stapels onverkochte
3: broodjes.

"Ach, meneer, de studenten. Ze zijn niet
meer wat ze waren." Gelukkig maar?
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Veto gekraakt?
Woensdag 12 mei zat er tussen de Veto-post het derde nummer
van Onkruits 'Rep en Roer'.
Groot was de verbazing van de Veto-redaktie en de aanwezige
A.S,R.-vrijgestelden. Op pagina 10 van dat Rep en Roer-nummer
staat namelijk een ongewijzigde versie van het Veto-artikel (zie nr.
26) over de 'geleende' dossiers,
Het niet-ondertekende redaktionele artikel dat in Veto verscheen,
wordt in de Onkruit-krant ondertekend met 'kommando hem
day'. Naast het artikel wordt er ook een foto afgedrukt die ook uit
Veto werd overgenomen (met vermelding var. de initialen van
onze fotograaf), Dit alles gebeurde zonder rncdcv den van de
redaktie,
De door de redaktie gevolgde weg om over tota .! veigeren te
berichten, liep tot hiertoe al niet over rozen (lee' , .vrover het
redaktioneel van deze week).
Deze redaktionele optie wordt hier echter door Onkruid
misbruikt. De doelstellingen van het journalistiek medium Veto
enerzijds en de aktiegroep Onkruit anderzijds, worden onver-
antwoord door mekaar gehaald.
De redaktie protesteert dan ook met klem tegen een dergelijke
gang van zaken.

h~}.~~l;:

Bij gebrek aan foto's dit jaar: Ossenblok 10 aktie verteden i.iur. Ambiance.

Even Gaaz terugnemen
Maandag 3 mei: de Molshoop wordt afgegraven, het ingenieursheir
bezet de Thier om een nieuw V'I'Kvprac-sidium te kiezen,
Vier ploegen aan de startlijn, van links naar rechts: Tiem Gaaz,
V.A.T. '82, Ploeg Rom en Ploeg Ossenblok. Rom en Ossenblok
dingen mee buiten competitie, Gaaz is de gedoodverfde favoriet.
"De praeses is dood, leve de praeses."
Fen presidi urn-verk IC/lOg kan Je op tw ee
manieren bekijken: enerzijds als spek-
lakei en anderzijds ah een demokratische
performance waarin een groep studenten
zijn (haar mag ook, Emmy) vertegen-
woordiger(s) kiest. Een VTK-verkiezing
is doorgaans minder spectaculair dan
b.v. een Ekonomika-verkiezing: geen
autokaravaan of ontvoeringen, hoog-
stens eens een beklimming van de schouw
van het Therrnotechnisch Instituut, de
studentenfanfare toetend door de lessen,
een etentje met enkele eminente proffen
in alma 111 of een linkse ploeg.
'Het animeren op de verkiezingsavond
wordt waargenomen door de zgn. '101-
ploeg' - de conferences van Ossenblok
bv, waren goddelijk, bouwde hij een hele
theorie op over de gelijkschakeling van
het getal c en de valversnellingg, waarbij
de positie van TC in het gedrang kwam.
wat dan opgelost werd door een beurs-
notering in te voeren voor TC - die zo'n
beetje de rol van nar, die publiek en
praesidium schertsend de waarheid mag
zeggen, op zich nam.

Tot voor enkele jaren waren de kringver-
kiezingen in VTK een zielige vertoning-
geen belangstelling. geen programma's,
ploegen werden verkozen 'at face value';
tot ér 5 jaar geleden een ploeg was, GIST
genaamd, die een programma had en
binnen VTK als ekstreern-Iinks bekend
stond. Massale toeloop om GIST weg te
stemmen, en dit scenario herhaalde zich
vele jaren. GIST is intussen allang dood
en begraven, maar het gevolg was wel dat
de rol van een praesidium binnen VTK
geherwaardeerd werd, elke serieuze
ploeg een programma heeft, en de
verkiezingen een redelijke belangstelling

gcmere

VTK I' kring waar aan konunuïtcu
een gr.' ", lang gehecht wordt. \ 11\. "
eigen' -. 'Xil dynastie : al jaren wordt h('1
prae >1111 opgebouwd rond enkele figu-
ren " I :'~Iuiurcdcude praesidium. Z,)'n
plo\!:. .'.l rhK'g (.aaz) heeft bij de
n:r!..lolI"~":I nau.ur lijk altijd een vocuc
\ nor dt 1111 !h:l prc'II,:!t.'. de steun en tie
informaue drc IC ~II µ. van het 1I11-

tredend pnt""dllln, ! J. , ;!,'cft wel al een ..
aanleiding tOl IlIr,' 'Ti r- mgen, CII het
debat tussen de dc, j'h I ide ploegen
ontaardde nll met In ,'I' scheldpartij.
Aan het dcb ..l Ih'rd trouwens ook
deelgenomen " "'; "kil van het uit-
tredend prac",I'II':' '''11 het gesprek meer
naar het rr,'.~! r.nma n de werking tc
richten, I'· "duer jammer genoeg
weinig ori,· ",I,. vanwege de weinig
konkrcte ,,'1111 ,'rdcn. Programrnuti-c h
was er Il1lkrdaad weinig verschil tusv.n
Tiem (,aal en ploeg VAT '82: beide
ploegen opteer den voor een voortzetung
van de hurdigc werking van VTK qua
.ervicc en vertegenwoordiging, VAl 'X2
.cgde meer nadruk op activatic In de
'Jaren', Tiem Gaaz had ook aandacht
voor de vertegenwoordiging naar buiten
UIt, en wil de taktiek van ploeg Koen
(het huidig praesidium) t.o.v. de ASR
voorzetten, niet meer mokken in een
hoekje zoals VTK jarenlang deed, m.i.rr
de ASR trachten bij te sturen door
akticve deelname in de beslissingsstruk-
turen.
Tiem Gaal, met al\ opperhoofd Bart De
Moor, won glansrijk: 55 % in de eerste
stemronde. Ln er waren 470 stem-
gerechtigden.

Peter De Jonge
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KRI-MI-NEEL
VETO voelt zich nogal erg zwaar in de 0
zo kwetsbare onderbuik getrapt.
De redaktie - en mét haar de hele A.S.R.
- lopen er dan ook nog een beetje gebukt
bij, met de handen beschermend tussen
de onderste ledematen gehouden. Zulks
doet pijn, namelijk.
Vorige donderdag (dat is de dag waarop
VETO nr. 27 verscheen, dus te laat om
nog te berichten) hebben de B.O.B. en de
rijkswacht vrij massaal gehuiszoekt en
opgepakt. Eén van de zowat vijftien
huiszoekingen had plaats op onze VETO-
redaktielokalen. Twee van de meerdere
gearresteerden waren de verantwoorde-
lijke uitgever van VETO, tevens ASR-
sekretaris, en één van onze redaktie-
leden. Nadat deze beiden respektievelijk
l:i en :;'Q lange uren in 'verzekerde
bewanng" hadden doorgebracht, werden

ze wandelen gestuurd, met evenwel een
aanklacht voor heling van' vertrouwelijke
dokumenten opgespeld. .
Gevolg wij zijn niet kwààààd ... Wij zijn
WOEST" I Hoezo, zegt u?
Aanleiding tot dit forse gerechtelijke
optreden was VETO nr. 26 van voor twee
weken, een week vóór de genoemde
feiten. VETO pakte toen immers uit met
een afdrukje van een vertrouwelijke,
tevens echter hoogst kompromiterende
rijkswachtmepedeling aan de overheid.
Die hadden we overgenomen uit een pak
anoniem op de redaktie atqeleverde
kopies van stukjes gewetensbezwaarden-
dossiers. Men weet dat in het kader van de
solidariteitsakties rond de zaak van to-
taalweigeraar Van Kerrebroeck een on-
geïdentificeerde groep onder naam Kom-
mando Hem Day Inaar de Belgische

anarchistische dienstweigeraarl uit 1933)
een 7Q-tal van zulke dossiers naar eigen
zeggen "geleend" hebben van het Leu-
vense arrondissementskommissariaat.
H.et was blijkbaar voor de gerechtelijke
overheid voldoende dat VETO zijn joer-
nalistieke plicht nakwam, er zijn lezers
van op de hoogte te brengen wat voor
puur ondemokratische praktijken zoal
vlotweg door de Belgische beugel kun-
nen, om de bloedhonden uit te sturen,
zonder leiband. Een tijdje later zijn enkele
van onze oogappels - tot ontsteltenis
van de hele A.S.R. - zelfs formeel
beschuldigd van heling van de echte"
. dokumenten.
VETO en de A.S.R. nemen afstand van de
organisatie die de aktie uitvoerde en van
haar praktijken wij zijn niet betrokken en
vellen ook geen oordeel. Het mag dan

nog normaal zijn dat, ondànks dat, de
overheid door onze publikatie gealer-
teerd was en via VETO wou proberen
informatie te verzamelen over wat ze als
misdadig omschrijft. Wij nemen het even-
wel NIET dat we op deze wijze ernstig in
onze persvrijheid gehinderd worden de
verantwoordelijke uitgever om 5 uur 's
morgens van zijn bed lichten en één van
de joernalisten ter verantwoording roe-
pen voor het gepubliceerde voelen wij
immers aan als een serieuze intimidatie,
het doorzoeken van onze redaktielokalen
speurend naar de gestolen dokumenten
als een genante verdachtmaking.
Tot daar een bittere oprisping die onom-
keerbaar nog een tijd een wrange na-
smaak zal acnterlaten.

De redaktie en de ASR-Stuurgroep

LEZERSBRIEVEN acco-kopiedienst 'strategie, Intussen hoop ik echter met u
dat u inderdaad nooit nationalist zal
worden.

Zij alweer
Linda De Donder tiensestraat 134-136 leuven - tel. 016/23.35.20Dit schrijven n.a.v. de lezersbrief van

Dirk Everaert in verband met de NSV-
avond over 'Nationalisme als levens-
beschouwing' met Or. Marcel Brauns als
spreker. Ik wil eersgenoemde erop wijzen
dat ook deze reaktie subjektief is,

van ikAlgemene noot
redaktie

de konkurrentie schrijft
'Ook ik was op die avond aanwezig, en Nationalistisch. fascistisch. extreem-
had dus niet meer u lezersbrief nodig om rechts .... het zijn weer modewoorden. die
te horen beweren dat u inderdaad even populair zijn als de zomerkleuren geel
filosolisch gevormd bent en teven, en groen. Het heeft onmiskenbaar te
theoloog hoopt te worden. Welnu, voor maken met het révct! van het extreem-
mij geldt dat niet, en het zal u daarom rechts ideeëngoed en de duo gemotiveerde
misschien verbazen dat ik dezondanks akties. Het heeft wellicht ook te maken
heel wat meer heb begrepen van het met een aantal informatiepoorten die
betoog dan de door u aangehaalde schijnbaar plots opengegaan zim. 40 jaar
slogan. Aan de inhoud van uw schrijfsel na dl' fascistische boom rond de tweede
te Zien, zelfs meer dan u erY~ ~/0f(; boeken over extreem,
gesnapt. rechts. nu en gisteren. al dan niet rijk elifk'
Van de avond meen ik me te herinneren gestoffeerd, vinden een groot afzetgebied
dat Or. Brauns op al uw vragen duidelijk en laten 1\ I' zeker niet het levenswerk van
heeft geantwoord. Dat dit antwoord rriet Maurice dl' lVild('. 'De Nieuwe Orde',
datgene was dat u verhoopte te horen vergeten, Kortom, iedereen heeft l'en
(waarschijnlijk' 'Ik ben compleet fout, indruk van dl' klok gekregen en trekt zich
meneer, u heeft inderdaad groot gelijk.') nog weinig aan van de klepel. Het gevolg is
betekent m.i. allerminst dat hij u vragen een te pas en te onpas gebruikt vokabu-
heeft ontweken. Na het geven van een larium. ('('/11\ einig oernotiveerde logika, tn
voldoende antwoord is het dan ook ,:';n 1I00ld, <'C/I urvuarlijk» ongcnuan-
logisch dat de spreker overschakelde cccrdheid
naar een volgende vraag, temeer daar in
de zaal nog meerdere anderen een vraag
wensten te stellen.
Wat uw brief verderd betreft, schijnt u
het zonder meer geöorloofd te vinden de
woorden van Or. Brauns uiterst subjek-
tief -en foutief- te interpreteren, en
bovendien deze interpretatie voor waar-
heid te nemen en te laten doorgaan.
Een voorbeeld: u maakt de nogal naieve
veronderstelling dat iemand die het over
'de Joden' heeft. deze mensen niet als
volk beschouwt, 'dat de moeite waard
was hulp te bieden' (sic). Tot in zijn
konsequenties doorgetrokken zou dit
betekenen dat een nationalist het steeds
over 'het Vlaamse Volk' zou moeten
hebben, daar waar iedereen weet dat hij
de Vlamingen -zelfs mits gebruik van
deze term- wel degelijk als volk be-
schout, zowel als hij de Joden, de Basken
enz. als volk beschouwt. Bovendien
maakt u dezelfde fout als waarvan u Dr.
Brauns beschuldigt. Heeft u het immers
niet over het begrip van eenheid dat door
de openbaring kenbaar gemaakt werd
'aan dl' Joden die .. .'? Verder wens ik
hieromtrent nog op te merken dat uw
gedachten waarschijnlijk meer bij de
theologische neigingen dan bij uw zins-
konstruktie waren, ander had u geweten
dat het Joodse volk de moeite waard was
hulp te krijgen i.p.v. hulp te bieden
tijdens WO I!.
Dat spreker het elders heeft over het feit
dat staten die abortus legaliseren moord-
staten zijn, betekent niet dat hij ze anders
als voorbeeldig zou beschouwen. Even-
min dat hij anders de potentaten in de
derde-wereldlanden slechte nationalisten
noemt omdat ze niet voor hun volk
opkomen, een ontkenning impliceert van
de rol van de economie hierbij. U schijnt
het fundamentele onderscheid tussen het
belichten van een bepaald aspekt van een
problematiek, en "-et vergeten van essen-
tiële punten in een geheel belichte
problematiek niet te kunnen maken.
Hopelijk voor u leert u dat nog wel. Wat
tenslotte u besluit betreft i.V.m. de
'strategische zet' van links: deze was heel
wat meer aan toeval te wijten dan aan

GOEDKOOP
GOEDKOPER

GOEDKOOPST ...

de acco -kopiedienst garandeert U

SNELHEID
én KWALITEIT
én een EERLIJKE PRIJS!!!

Er i5 zeker ongenuanceerdheid te onder-
kennen in de reaktie op de kwantiteit
informatie. Neem hv. de evaluatie van' De
vieuwe Orde'. Lode Ctaes. Bert van
Boechout en andere Valeer Portiers zien al
dadelijk leugenachtige want linkse indok-
trinatie op het scherm en negeren totaal de
geschiedenis. Aan dl' andere kant van het
ideologisch spektrum komen alleen de
reakties 'zie je wel' en 'had ik het niet
gedacht' boven en deze zelfbevestiging
verhindert ook een kritische kijk op
dezelfde geschiedenis.

Een analoge ongenuanceerdheid speelt
weer parten hij de zoveelste polemiek rond
het NSV. (Tussen haakjes, hel kleine NSV
mag de laatste lijd allesbehalve klagen
over de regelmaat, waarmee hun naam
gedrukt wordt. Als bij de verkoop van
vijftig kolaflesjes ook telkens de naam van
de producent in VETO zou verschijnen,
dan was er geen plaats meer over voor de
rest van de artikels, laat staan voor
lezersbricven.] Zo is de spreekbeurt van de
hoogbejaarde Brauns.een prach lig aktie-
terrein voor ongenuanceerdheid. Ben je een
gelijkbesnaarde. dan zit alles kits, ben je
tegenstander, dan zit niets kits. Zo simpel
is, dat. Dit zijn echter reakties die
konstante zijn op elke ideologischè'uiteen-
zetting, dus daar steken geen graten in.
Erger is de konsekutieve reaktie van beide
pari/jen. Braunsfans en familieleden ful-
mineren dan tegen alles wat maar een rood
vlekje vertoont, de anti's breken dan het
'nationalisme' tot opde grond af Onge-
nuanceerdheid, mei dat woord moe-ten we
dit gedrag katalogeren. Neem bv. die
laatste reaktie. Is het niet genuanceerder
en kritischer 'dat nationalisme' te ver-
guizen? En op welke basis magverkondigd
worden dat nationalisme persee rechts als
de pest is? Volgens welke logika legt men
in een vrije tribune op alle slakken zout om
toch maar aan te tonen dat her NSV
fascistisch en ziekelijk is, Het zou al even
ongenuanceerd zijn Ie stel/en dat ik het
NS V wil goedpraten en dat ik hier openlijk
de progressieve beweging van domkopperij
beschuldig. Ik heb geen enkele affektie

vervolg op p. 8

en voor TESISSEN
doen wij nog I ETS EXTRA

Lucien '5 corner
Voor de ingang van Studio 1 staat
reeds om acht uur een massa te
wachten en te drummen om een
ticket te bemachtigen voor de
filmgebeurtenis van het jaar,
Reds" van Warren Beatty. Plots
zoveel volk voor een bevrijdings-
film? Nee, het blijft een Holly-
woodiaanse romance, I'amour pas-
sion tussen twee rooie rakkers van
het begin van deze eeuw. Ze
trotseren Aziatische steppen en
besneeuwde toendra's om op het
einde in mekaars armen te vallen.
Daartegenover is de relatie tussen
de boerenzoon en de kommunis-
tische lerares in Novecento veel
levensectuer. Maar zelfs in die
liefdesgeschiedenis blijft de film
intetliqent. Er wordt getoond hoe
onvolwassen beide overtuigde
proqressteven - hij als commu-
nist, zij als feministe - hun idealen
willen toepassen in hun eigen
relatie en daarmee juist het tegen-
overgestelde resultaat bereiken.
Zij wil niet weten van possessieve
liefde maar hoe harder ze tegen
hem tekeer gaat, hoe minder ze
hem kan missen. En hij speelt de
tolerante' man die niet jaloers
wordt, hij zwerft de wereld rond en

komt dan voor een tijdje bij zijn
vrouw terug om zich met haar te
verzoenen en dan weer ruzie te
maken. Het valt niet mee te vrijen
met iemand van de KP.

maatschappijverandering en niet
de revolutie van nu of nooit. Jonn
Reed gaat te keer tegen partijleider
Zinoviev die gezin en gevoelens
opoffert voor de partij en die
desnoods manipuleert en onder-
drukt om Rusland niet te laten
overrompelen door het Westen.
Maar ook de anarchiste Emma
Goldman wordt door Reed terecht-
gewezen zij wil de revolutie zon-
der vuile handen, utopia hier en nu
en helemaal.

Maar wat hen dan echt samen-
brengt is de wereld rondom hen. Le
bonheur à deux wordt heilzaam
verstoord door hun sociale activi-
teiten. Hun bezigheden vormen
soms ook een hindernis, hij als
links journalist vergalopeert zich in
de politiek en verwaarloost de
liefde en zijn vrouw. Maar die
gebruikt het werk dan als voor-
wendsel om met hem naar Rusland
te gaan, alwaar de grote revolutie
hen voorgoed verenigt. Dan steunt
hun relatie op gemeenschappelijke
ervaringen waar ze mee verder
kunnen.

De meest aangrijpende scène van-
uit dit oogpunt is dan wanneer
John en Louise de Russische grens
oversteken en vanuit hun trein-
coupé het gehavende tsaren leger
zien volksjongens het slagveld
opgejaagd voor het profijt van de
oorlogsindustrie. Maar dezelfde
ondervoede soldaten in bebloede
uniformen worden de arm van de
revolutie, wanneer ze het Winter-
paleis in Petrograd bestormen en
de burgerregering van Kerenski
afzetten. Het blijft tenslotte het
volk, en niet de intellectuele voor-
hoede van sympathiserende klein-
burgers, dat voor zijn eigen bevrij-
ding vecht.

De film is de condensering van
twee mensenlevens in een bewo-
gen periode van de geschiedenis.
Het is het epos van een generatie
die de levensbestemming niet aan-
kon de machinist te zijn van de
locomotief der geschiedenis. De
mogelijkheid tot menselijk falen'
vraagt langzame en voorzichtige Lucien
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Interview met dr. L De Lanoo

De universiteit: nog steeds sociale woestijn
deel 1 : de demokratiseringpolitiek. periode af te leggen, dus ...

Een tweede oorzaak vor de trek van
begaafde kinderen gezinnen van lagere
beroepsgroep naar het NU HO is het
eerder technische karakter van de daar
voorhanden zijnde richtingen, die meer
aanleunen bij de vertrouwde dagelijkse
praktijk van die gezinnen. Het abstract.
theoretisch gedoe van de academische
vorming trekt hen niet zozeer aan. Het
studiepakket in het NUHO is veel meer in
overeenstemming met hun verwachtingen

En dan nog een belangrijke, derde
oorzaak is het wegvallen van de "struggle
for life" na de studies. De concurrentie
met collega's op de arbeidsmarkt is niet
zo sterk aanwezig. Zo zal een technisch
ingenieur veel meer kansen hebben om
volgens zijn kwalificaties tewerkgesteld
worden dan heel wat universitairen.

"Nee. Aan de universiteit kan men optimaal een neutrale weergave
krijgen van de sociale samenstelling in het sekundair onderwijs."
Een vaak gehoorde bewering. Nochtans stellen we een relatieve
daling vast van lagere sociale herkomstgroepen aan de universiteit,
zonder dat er aanwijzingen zijn als zou zich in het sekundair
onderwijs dat typisch voorbereidt op de universitaire studie een
gelijkaardige evolutie voordoen. Het is hoogstens een halve
waarheid. Andere faktoren spelen mee. Aspiratiedrempels,
finaciële drempels, de onderwijsgezindheid van het sekundair
onderwijs zelf, ... En daarin reeds in een grijs verleden het streven
naar demokratisering van het onderwijs.
In hoeverre is het beleid daaraan tegemoet gekomen? Waar staan
we momenteel, en vooral, welke tijd gaan we tegemoet voor de
demokratisering van het onderwijs. Daarover hadden we een
gesprek met dr. I. De Lanoo die verbonden is aan de afdeling
politiek en sociaal denken van de fakulteit der Soc. Wet. In die
hoedanigheid verrichtte hij een onderzoek naar de sociale
herkomsttrends in de Belgische Leuvense studentenbevolking
( 1964-1980)
Veto: We stellen uit uw studie enerzijds
een dalende trend over de afgelopen 16jaar
vast van het aantal studenten uit lagere
sociale herkomstkategorieên, anderzijds
een stijging uit de hogere. Mag men
daaruit konkluderen dat het universitair
onderwijs niet gedemokratiseerd is sinds
/964. integendeel dat het elitairer worden
van de (althans mannelijke) studenten-
bevolking mag besloten worden dat zeker
de demokratiseringspolitiek faalt.

De Lanoo: Om te beginnen zou ik uw
vraag willen precizeren. Het is niet zo dat
de lagere beroepskategorieën zouden
gedaald zijn aan de universiteit en dat de
demokratisering daardoor zou terug-
gelopen zijn. De stijging in studenten-
aantallen is relatiefsnellerverlopen in het

veau dan in de lager niveaus. In absolute
aantallen echter, zijn alle niveaus erop
vooruit gegaan. Eén uitzondering hier-
op: de laagste kategorie, de onge-
schoolde arbeiders. Momenteel zitten
er minder studenten uit deze socio-
professionele herkomstkategorie aan de
universiteit dan 16 jaar terug. Vergelijke
we dan ook de .arbeiders als herkomst-
groep aan de universiteit met de Bel-
gische mannelijke beroepsbevolking, dan
stellen we een scherpe ondervertegen-
woordiging vast. Dit zou er al heel anders
UItzien, Indien we de ongeschoolde
arbeiders als herkomstkategorie uit de
arbeidersgroep als geheel zouden lichten.
De ondervertegenwoordiging zou dan
veel onbelangrijker aan het licht komen.

Veto: Maar dl! vraag dan is de universiteit
gcdemokratiscerder geworden?

De Lanoo : Enerzijds ben ik geneigd die
vraag positief te beantwoorden. Immers
we hebben r-romenteel méér studenten uit
verschillende groepen aan de universti-
teit dan dat 16jaar geleden hergeval was.
Dat is niet te onderschatten. De evolutie
van het dernokratiseringsproces is im-
mers niet louter te meten aan de stijging
van de participatie van lagere socio-
professionele niveaus aan het universitair
onderwijs. Essentieel is dat de univesiteit
opengesteld wordt voor al de intellek-
tueel begaafden, dat aan iedereen maksi-
male kansen geboden worden om hoger
onderwijs te volgen. En we stellen
inderdaad vast dat de sociale midden-
groep belangrijke winst geboekt heeft in
de studentenbevolking : de bedienden-
groep, met vooral de bedienden-op-
stellers (midden-lager socio-prof. niveau)
hebben sinds 1964 een relatieve winst
geboekt van 10% van de studenten-
bevolkmg.

Veto: Maar de doorstroming van kinderen
uit de laagste bevolkingsgroepen is er toch
op achteruit gegaan?

De Lanoo: Inderdaad, we moeten de
valentiereserves opsporen en naar boven
zien te halen. Maar wat stellen we vast.
Die groep 't'aar zich overeenkomstig
toch een grote reserve aan talent zou
moeten bevinden. de arbeiders, blijft ter
plaatse trappelen. De doorstroming van
de laagste groepen verloopt veel te traag,
zelfs zodanig dat het stijgingsritme dat
Zich voordeed vanaf het eind van de jaren
'50 tot de mid-sixties, volledig afgeremd
is.

Veto: Waaraan schrijft u dat toe?

De Lanoo: De oorzaken van die stilstand
zijn niet gemakkelijk te omschrijven.Na
de invoering van het Nationaal Studie-
fonds in 1954, dan pas stuurde een groep
van arbeiders die onderwijsgezind waren
hun kinderen naar de universiteit. Maar
het is een fictie te beweren dat dit stelsel
ooit de massa van de lagere arbeiders of
van de lagere sociale lagen als geheel zou
bereikt hebben.

Veto: Anderzijds is de participatie van die
lagere sociale groepen aan het universitair
onderwijs niet gestabiliseerd sinds /964.
maar gedaald.

De Lanoo: Inderdaad. En dit is niet
zomaar eenvoudig te verklaren. Twee
hoofdoorzaken hebben volgens mij deze

werblelliad. Enerzijds ct<
economische crisis. Een tweede én essen-
tiële oorzaak is de "struggle for life" die
onder de universitair afgestudeerden
volop is losgebroken op de arbeidsmarkt
- de eerste oorzaak werkt de tweede nog
in de hand.

In het grijze verleden kenden we een
doorstromingsschema naar de arbeids-
markt waarbij de universiteit voldoende
afgestudeerden leverde om de intellec-
tuele elite af te lossen. Iedereen kon dus
een positie innemen in overeenstemming
met zijn academische kwalificaties. He-
den ten dage levert het onderwijs meer
universitair gediploméerden dan nodig
voor de aflossing en uitbreiding van het
kader van hooggeschoolden. En dan gaat
de "stootkar" spelen: enkel een diploma
IS niet meer voldoende. Andere kwalifi-
caties en 'kwaliteiten' treden mee op de
voorgrond. En hier zijn de arbeide-rs-
kinderen weeral 's benadeeld. Een gehin-
derd uitzicht op een verzekerde beroeps-
uitoefening noopt hen natuurlijk niet om
de stap naar een academische vorming te
zetten, zelfs indien zij daartoe bekwaam
zijn
In deze economische crisis verloopt de
uitbreiding van de nood aan hoog-
geschoolde kaders bovendien niet meer
zo snel. Dit laat zich duidelijk voelen op
de arbeidsmarkt voor universitair afge-
studeerden: de "struggle for life" wordt
heviger.

Het Universitair Studie Bureau (USB)
heeft daaromtrent een studie verricht.
Daaruit blijkt dat kinderen uit lagere
beroepsgroepen, die intellectueel in aan-
merking komen om universiteit te vol-
gen, de weg naar het niet-universitair
hoger onderwijs (NUHO) inslaan. Het
NUHO biedt voor hen immers met te
onderschatten voordelen. Ten eerste
duurt de opleiding gemiddeld zo'n 3 en
geen, zeg maar gemiddeld 5 (tot 6) jaar
voor een licentiaatsopleiding.
Vanuit het standpunt van studiekosten
en loonderving voor het gezin betekent
dit een belangrijke besparing. Ik zou hier
in dit verband nog willen aan toevoegen
dat één van de meest demokratiserende
maatregelen die men zou kunnen treffen
op dit ogenblik de verplichting zou zijn
om de licentiaatsthesis vóór het eind-
examen in te dienen. We zien nog maar al
te vaak dat de studieduur in de praktijk
met I jaar verlengd wordt, omdat het
systeem momenteel een thesisjaar toe-
laat. Aan de Gentse rijksuniversiteit is
wel 3/4 van de studenten in staat om zijn
thesis binnen de laatstejaars-normale

Veto: Er zijn niettemin een aantal maat-
regelen genomen om begaafde financieel
minvermogenden onderwijskansen te bie-
den. Hebben die dan gefaald?

De Lanoo: De groep van arbeiders-
kinderen aan de universiteit is v:rn een
dieptepunt (vrijwel nulpunt) in de derti-
ger jaren nog stegen naar een participatie
van ongeveer 88% in het midden van de
zestiger jaren met het maksimum in het
prille begin van de seventies. Dit is te
verklaren door de omnivalentiewet (1964)
en de invoering van het studiebeurzen-
steisei, die op dat ogenblik hun volle
uitwerking bereikten. Maar je mag die
evolutie dan nog niet verkeerd begrijpen!
Van de arbeidersgroep, de laagste beroe-
pen in het algemeen, die studenten naar
de universiteit stuurt, behoort minstens
de helft van de gezinnen niet tot een
traditioneel arbeidersmileu. Het zijn fa-
milies die gedaald zijn op de maatschap-
pelijke ladder. Of van vaders- of moe-
derszijde - of beide - hebben zij een
andere kulturele background dan moge
blijken uit de beroepsuitoefening van de

vader. (I)

Veto: Ubedoelt dat zij ondanks de huidige
sociale status van het gezin, hierdoor
gemotiveerd worden?

De Lanoo: Precies. Dit is zeer belangrijk
voor de demokratiseringspolitiek: een
positieve onderwijsgezindheid, en die
wordt grotendeels bepaald door het
milieu én· door de lagere onderwijs-
vormen die genoten zijn. Voor de
milieufaktor is zeer belangrijk dat voor-
heen reeds een familielid geparticipeerd
heeft in het hoger onderwijs. Het is steeds
zeer moeilijk om een eerste universitair in
een familie te krijgen. Maar daarna
verlaagt de aspiratiedrempel fors en
volgen er snel meerdere.
Essentieel is echter de onderwijsgezind-
heid van het onderwijs zelf. De toestand
op dit vlak is verschrikkelijk. Van de vele
onderwijsinstellingen in Vlaanderen zijn
er enkele grote leveranciers die secundair
onderwijs inrichten van universiteits-
studenten, zijn er. een groot aantal
instellingen die nog geen 10% van hun
eindgediplomeerden naar de unief zien
doorstromen en naar schatting 30$ van de
instellingen in het secundair onderwijs
leveren geen universitairen af. De mentali-
teit van de middelbare school in kwestie
is zeer belangrijk. De gezindheid die de
middelbare scholieren meekrijgen dat het
sec. onderwijs al of niet als eindpunt
moet gezien worden. Waarschijnlijk zou
je in die sekundaire onderwijsinstellingen
die universitaire doorstroming leveren,
eenzelfde opbouw qua sociale samen-
stelling terugvinden als aan de universi-
teit zelf.

Veto: Is daar soms een taak voor het
universitaire beleid weggelegd?

De Lanoo: De grote fout zit 'm in de
oriëntatie van de leerlingen in het
sekundair onderwijs. De universiteit kan
daar op dat moment niets meer aan doen.
Ze moel a.h.W. werken met het materiaal

dat ze aangereikt krijgt. Meer nog. We
constateren zelfs dat de studenten uit de
hogere sociale groepen op een iets betere
manier hun universitair einddiploma
bereiken. Maar op zich hoeft dat ook niet
te verwonderen. Er komen immers
nauwelijks studenten uit lagere middens
naar de unief die met slechts 50% à 60%
van de punten hun secundair eind-
diploma behaalden. Die lagen van de
bevolking selekteren zichzelf veel gron-
diger. Hel PMS-centrum zal hen derge-
lijke keuze ook afraden. In tegenstelling
met andere bevolkingsgroepen, die vaak
de raad meekrijgen 'om toch maar eens te
proberen'. 150000 fr. investeren zonder
brokken te maken in het huishouden i, in
gewone gezinnen immers onmogelijk.
Nee. Aan de unief kan men optimaal een
neutrale weergave kr ijgcn van de Situatie
in het sekundaire onder ""',.

Hans Van Den Broeck

Volgende week: deel 2
Universitaire ekspansie, de finacierings-
wet en demokatisering van de universi-
teit. Mei vooruitblik.

VOETNOOT

(I) De invoering van het Nationaal
Studiefonds schafte meteen het Fonds
voor Meest Begaafden, alle vormen van
toelatingsproeven af om recht te hebben
op een studietoelage van het Rijk.
Tegelijkertijd behoorden secundaire
voorwaarden zoals het behalen val' ecn
graad om In ecu volgend akademie .ia i

nog aanspraak te kunnen maken op een
studietoelage definitief tot het verleden.

Onder-Jaar Akadem. Direktie- Bedienden

(Tabel : participatie-indexen voor de studentenhevolking per socto-ekonomischc /..{/"·~tli/(' ('11 1)( I

Socio-ekonomische kategorie
Jaar Geslacht Akadem. Onder- Direktie- Bedienden Hande- Onder- Arnbachrs I.and- Arbeide:

funkties nemers funkties laars wijze ..s lUI bouwer-,

64-65 M 377 266 62 141 113 795 142 121 JO
V 614 351 119 12H 91 X57 X6 ~1 12, -

70-71 M 363 211 72 155 HO 755 1-11 11I 37
V 506 262 10H 165 60 794 1(1(> X:' I')

74-75 M 375 152 84 167 79 717 1~.' »: 16
V 461 160 110 IXI HJ 671 1.J2 ~l )'-.'

80-81 M 438 127 106 17X gO 627 i"1 h:i .11
V 497 142 120 179 77 652 ;·10 (I~ 2~
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Bil voorpagina-aniket

Voetnoten
Voor de clJkn rcicr-, <ruuvucr ofgcw ,"'11

sterk gClIlIrrc"cnden 111 de problcmu-
uek, één .ulrc om deze brochure Ir
bekomen:

Dicnvt Studcntcnv oorzie rungen
Bogaardenstraat J
JOOO l.CU\ en -

titel: Socutl« hcrk omvttrcnds In de 8<,1-
grsch« /.('111'1'1111' vtudcnscnbcvolking, Pc-
node 1l){).I-!l)8o.
Autcur: dr. I. De Lunoo

(l ) De evolutie bij de meisjesstudenten"
sinds 1975 tOL stilstand gekomen en
evolueert In een nabije toekomst naar
eenzelfde evolutiebeeld al, bij de man-
nen.

(2) Zonder rekening Ie houden met dit
kritenum bedraagt het percentage
11,84% van het totaal aantal studenten
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Informatienamiddag Wetenschap en Samenleving

Genetic
/

Engineering aktueel te
Op woensdag 28 april organiseerde de werkgroep Wetenschap en
Samenleving een informatienamiddag rond het thema «Beheersen
van erfelijkheid». De namiddag werd in twee delen gesplitst voorde
behandeling van de thema's «Knippen in Genen» en «Menselijke
Erfelijkheid ... Voor de introductie tot beide thema's was door de
werkgroep een videomontage samengesteld, welke met medewer-
king van verschillende leden van het academisch en wetenschap-
pelijk personeel van de K.U. Leuven evenals andere onderzoeks-
instellingen tot stand kwam. Hierna volgde telkens een panel-
gesprek, waarin de vragen van het talrijk opgekomen publiek
beantwoord werden. Niet zozeer een studentenpubliek misschien,
maar daar het jaargetijde wel een rol in spelen.
Zoals vele andere recente technologieën is ook de «genetic
engeneermg», ook wel «genetische manipulatie» genoemd, niet van
kritiek gespaard gebleven, wat zacht uitgedrukt is voor één der
meest besproken controverses in wetenschappelijke kringen tijdens
de jaren '70. Volgens Prof. De Somer, rector van de K.U.L., ligt de
reden voor die kritiek dan ook in dit «nieuw-zijn», en valt ze dus
onder de noemer «vrees voor het onbekende». (1)
Alvorens iets over deze technologie te
schrijven, moeten we toch enkele be-
grippen uit de moleculaire genetiéa naar
voor brengen. De dragers van het erfelijk
materiaal zijn de chromosomen. Het
geheel van chromosomen, voor elke cel
van het organisme gelijk (de mens heeft
er 46), noemt men het genoom. De
eenheid van dit erfelijk materiaal is het
gen; elk gen codeert 'voor één bepaald
eiwit of enzyme. Dit laatste is ook een
eiwit maar met een zeer specifieke
functie, nL het katalyseren van een
bepaalde biochemische reactie. Deze
eiwitten en enzymen zijn macro-molecu-
len. waarvan de primaire structuur
bepaald wordt door een keten van
aminozuren (er zijn 20 verschillende
aminozuren, wat in keten lengtes van
verschillende tientallen tot honderden
eenheden, vrijwel een oneindig aantal
verschillende combinaties toelaat, en dus
even zoveel verschillende eiwitten). De
ruimtelijke configuratie van het eiwit (of
exacter de secundaire, tertiaire en kwa-
ternaire structuur). is dan een direct
gevolg van de chemische en fysische
eigenschappen van de prima-ire amino-
zurenvolgorde in wisselwerking met de
omgeving op het moleculaire niveau.

De moleculaire organisatie van het gen.
is ook deze van een keten-vormig macro-
molecule, met name het DNA idesoxy-
ribonucleic acid) geassocieerd met o.a.
eiwitten, doch deze eiwitten zijn van
secundair belang in het bepalen van de
genetische informatie. Het DNA is
opgebouwd uit twee spiralig gewonden
ketens, met een suiker-fosfaat-rugge-
graat en hieraan gebonden organische
basen, het zgn. touwladdermodel zoals
door WATSON & CRICK in 1953
bekend gemaakt. (cfr. fig I en 2). De

éénduidigheid van de genetische code
bestaat hierin om de aminozuren volg-
orde van de eiwitten te laten coderen
door een bepaalde volgorde van de
organische basen in het DNA. Er zijn
slechts 4 verschillende basen, maar in
groepjes van 3 heeft men wel 4x4x4 = 64
verschillende mogelijkheden. zodat één
zelfde aminozuur (één van de 20) door
meer dan één verschillend base-triplet
kan gecodeerd worden. _en er nog
voldoende tripletten overblijven voor het
uitdrukken van bv. start- en stop-
signalen.

Spectaculair knip-
en plakwerk

Een aantal helangrijke biochemische
orudek kmgcn nu hebben de mogchjk-
heid gercahseerd een techniek te oru-
Wikkelen om in doe DNA-keten op
welbepaalde plaatsen te knippen. er
ev emucel een ander stuk In te lussen en de
kerenuuernden oprucuw aan elkaar te
.. plakken- Dit ..knip-en plakwerk »,

"I!cnl'tic cnginccring" dus , bleek al, lug
tot vpectaculaue ureuwe rnogchjkheden
Ie lelden. Momenteel kunnen we vavt-
srellen dat zowel de zurvchndustr:c. als de
brouwerijen en de farmaceut ivche indus-
trieën betrokken' In de productie van
antibiotica (evenals van nieuwe vaccmv).
fel gerrueresscerd zijn In dcvc nieuwe
technologie
Gemeenschappelijk aan dele zgn. blo-
mduvt nccn i, het werken met bepaalde
schimmel- ol buctenc-aammcn. bijvoor-
beeld voor dl' productie van sommige
kazen (Camembert. Gruyère. cnz ... ) of
voor <ornnuge .mtibiouca (penicilline
geproduceerd door de vcbunmcl Pent-
cillium'ï, Voor dele heelt dl' gencue
engineering een zeer pracusch 'nut, als

daarmee de eigenschappen (productivi-
teit bv.) van die schimmels. gisten of
bacteriën kunnen verbeterd worden. De
brouwerij-industrie zou bijvoorbeeld ge-
baat kunnen zijn met de productie van
een type biergist dat geen di-acetyl
groepen meer zou vrijgeven. iets wat
momenteel sommige biersoorten een
onaangename smaak bezorgt. Ook de
productie van belangrijke menselijke
hormonen, zoals het insuline en het
somatostatiné zou de geneeskunde kun-'
nen vooruithelpen, denken we maar aan
het voortdurende insuline-tekort (of -
insufficiëntie) bij diabetes-patiënten.
Volgens Prof. Billiau (K.U.L.) (I) en
Prof. Montagu (R.U.G.) ligt het belang
van genetic engineering in hoofdzaak in
de nieuwe analysetechniek, wat voor de
wetenschap 111 het algemeen van nut is.
Zo kan het bijvoorbeeld bijdragen tot het
opsporen van menselijke enzymen welke
volgens de tradiuoncle analytische me-
thodes met konden worden afgezonderd.
en waarvan men dw. enkel het bestaan
kon vermoeden.

1973: Gordon Conference
Voorstel tot Moratorium
Op basi .. van het voorgaande - en de lijst
der opgesomde mogeltjkheden is lang
niet volledig - zouden we kunnen
besluiten dat we hier voor één der
grootste weldaden t.a.v. het memdom
"aan (na de kernwapen, en Je kern-
energie"). Vanwaar Jan die k nuek "
1ijdenv de in jul: 19n In New Hampion
«(I.S.,\.) !!l'iwudcn Gordon R('Il'orch
Contercnrt 1111 vucteu Actdv (~) werd
\ oor het ,'el ,t medcdehng gedaan \ .tll de
convtruue van recomhmuntc DI\II\-mo-
leeuien en de verrncerdcrmg hi~rvan door
clonermg. r'jdcn, de dezelfde corrieren-
ue werd reedv voorge-teld een onder-
zoekscomnuvsic In te vtcllen naar de
mogelijke gevaren voor de mens en het
milieu van dC/e technologie. en een
tijdelijke vtopzcu mg van alle onderzoek
met rccornbm.mr-D'N \ (genette enginec-
ring -Ou';) te bedingen -
DIt moratorium werd Ju, uitgelokt duor
de oorspronkehjkc ontdckkcrv, en ge
ruchten d -cn dan ook de ronde dat dit ti)

felle' bedoeld wa-, om de eigen \ om-
xproug t.o. v , andere ondcrvocksinxrcl-
lingen te bchouden. Ik 'vuttonal Aca-
dcm, o! St trn« ('I (I\; ·\S) xtelde hierop In
.ipril 1974 een cornnu-sic in onder
voorziucr-ch.rp van Prof. Paul Rerg (2).
Door deze ,Ol11nH,"C werd aangedron-
gen op een IIICU\~Cnucrnauonalc bijeen-
J.."Ill'1. 111 lcbruan 197) gehouden In
Avilornur (Caht. (I.S.A.). Hier kwam
men tot een aantal aanbevelingen die
verder werden uitgewerkt tot officiële
veiligheidsrnaat regelen en controleme-

chanismen voor het werken met recom-
binant-DNA. Het blijft echter zeer de
vraag in hoeverre deze nageleefd worden
en zullen worden.

Solidair met Galilei
In het mei-nummer van Natuur en
Techniek van 1978 wordt uitvoerig
aandacht besteed aan deze controverse.
Prof. W. Szybalski (3) (University of
Wisconsin, U.S.) schreef een vrij emotio-
neel geladen artikel over de nadelen van
dergelijke wettelijke beperkingen op het
wetenschappelijk onderzoek. Zo verwijst
hij naar de onverdraagzaamheid van
Inquisitie tegenover wetenschapsmensen
als Copemicus en Galilei, evenals andere

historische voorbeelden. en haalt hij de
woorden aan van ene Zimmerman, lid
van het Amerikaanse Huis van Afgevaar-
digden: «De inspecteurs die een universi-
tair onderzoekslaboratorium betreden,
zullen even ,('(11'11/ onthaald worden als de
Gestapo ttjdenv eell nachtelijke overval in
dl' oorlogsjaren ». Een wettelijke regeling
van het onderzoek over recornbmant-
DNA is volgen .. Szybalsk idus overbodig

Leuven
en zelfs nefast. In hetzelfde nummer van
Natuur en Techniek vinden we ook een
artikel van Prof. D. Bootsma en Prof. H.
J. J. Leenen (4), beide lid van de
Commissie belast met het Toezicht op
Genetische Manipulaties van dl' Konink-
lijke Nederlandse Akademie van Weten-
schappen. (Bestaat zoiets ook in België?)
Zij betreuren dat in het artikel van
Szybalskr helaas de argumenten ont-
breken waarop hij zijn stellingname
baseert, ,,1. dat bij het werken met
recombinant-DNA «nog nimmer enig
risico i.1 aangetoond en de hvpothetischc
risico's geen praktische betekenis heb-
ben ...
Verscheidene recente inzichten, aldus
BOOTSMA en LEEN EN hebben welis-
waar dat gevaar doen relativeren. hoewel
een wettelijke regeling noodzakelijk
blijft. Argumenten hiervoor vinden ze in
de mogelijke besmetting van de gecerti-
lïceerde EK I of EK 2 stammen van de
bacterie Eschcrichia coli met mmder
afgezwakte en gevaarlijker stammen. Zij
pleiten evenwel voor ecn grote flcvrbrh-
teil in het bepalen van de wettelijke
richtlijnen.

snelste service
de mooiste kaft
de allerbeste kwaliteit
op Xerox 9500
alleen bij pencoprint

Fig. 3 & 4:

Opname 1'(111 /),\'A-
1I10lcI'IIIt'/I door ('('11

clcctroncnmn roscoop

(!-tg. 3 het D"'·\ 'an
een lumbda-h.u.tcrro-
la;tg. lig -I het 11' \
\ an Je 'j \ 17-1 b.utc-
f10J.I.Iµ)

Werken met Recombinant-DNA
Drie betangriik e biochenuvchc ont-
dekkingen hebhen dl' 1I'('g geopend
naar de vorming van recombinant-
DNA. de techniek waarop gcncti«
engineering berust,
Vooreerst was dal de omdckkuu; 1'(1/1

de restrictieënzymen. enzymen dil' 1/1

hel DNA typische basensekwenues
herkennen, en dan op een spcctfict.«
wijze deze keten doorknippen. Deze
typische bascnsekwenties hebben
waarschijnlijk l'en zgn. palindroom-
structuur (een code die van voor naar
achter op dezelfde wijze leest, ah van
achter naar voor. zoals het 11 oord
"L EPE L...)
Vervolgem ontdekte men de ligasen.
enzymen die stukken DNA opnieuw
aan elkaar hinden. die IIl.U.I\. dl'
losgeknipte kelenuiteinden aan el-
kaar ..plakken »,

Om een bepaald gen Ie vermenig-
vuldigen. Iaat ons zeggen voor de
industriële produktie van één ofander
eiwit, gaal men dil gen invoeren in hel
genetisch materiaal van een bacterie.
zoals Escherichia coli. Het genetisch
materiaal van dergelijke lagere orga-
nismen is veel minder omvangrijk dan
dal van bv. de mens. Bovendien
beschikken deze, naast hun circulair
«chromosoom ..·. nog over een veel
kortere DNA-slreng. eveneens circu-
lair aaneengesloten (cfr. fig J en 4),
die men plasmide noem I. Hel is van
deze plasmiden. en eventueel van
hieruil geïsoleerde kleinere cirkels.
dat men de basensekwentie onder

vluq, voordelig en verzorqd

tiensestraat 36 eeocoen nt
3000 Leuven .- _. .--r

controle heeft, een naadzakeluk ('
voorwaarde 1'001' gencnsch« mantpu-
latles.
Aangezien E. coli voor heel wat
organismen pathogeen 1..011 zijn. hli,I..t
hel hoodzak etiik 0111 te 11 erken 1IIl'1

1'C'r::1I akte Hammen \'11/1de:c boete-
rie. dtr t,'('11I een goed aantal ctgrn-
schappen genetisch verloren h('I>I><'II.
De wcttehike vcrligheidvnaatrcoelcn
handelen dan ook over het al-dan-niet
bruikbaar zijn van 11 elbepaaldc bac-
tericstammen- ('1'1'//(/11 onder It el]; <'
labara lort umoms Iandigheden.

telefoon
22 10 39

Ook bij Hogere Planten ...

Ook hel gellel isch manipuleren van
hogere planten behoort 101 dl' huidige
mogelijkheden van eenctic-eneenee-
ring. Aanleiding tot de:e tueuwe
richting vormde de ontdekking dal
ook bij planten bepaalde tumorindu-
eerende bacteriën. stukken DNA in
hel genetisch materiaalvan dl' plan te-
cel kunnen invoegen /ti-plasmiden).
Via deze piasnudcn zouden landbouw-
economisch interessante eigenschap-
pen in hogere planten kunnen inge-
bouwd worden, bv. de mogelijkheid
om toxische herbiciden biochemisch
af Ie breken, iets war bepaalde
bodembacteriën reeds kunnen. Ook
op dil nieuwe terrein zullen de
toepassingsmogelijkheden vrijwel on-
uilpullelijk blijken.
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teaterTer verduidelijking ... Pantagleize - BKT
Michel de Ghelderode, Frans-Belgisch toneelschrijver, wordt dit
jaar herdacht in de toneelwereld - een viering van de 20ste
verjaardag van zijn overlijden (of de 84ste van zijn geboorte,
comme vous voulez). De Ghelderode (eigenlijk Adhernar-Adolphe
Louis Martens) debuteerde met een medodrama La mort regarde
par la fenêtre in 1918 en een publiek pamflet Le repas des fauves
(1919). Hij werd bekend door de opvoering van Oude Piet, een
burleske eenakter te Antwerpen in 1923 en La mort du docteur Faust
(1926) te Parijs. De Ghelderode schreef in het Frans maar
verscheidene van zijn stukken werden voor de eerste maal vertoond
in een Nederlandse bewerking.
Pantaglelze
Situering van het gebeuren: een stad in Europa, na een oorlog en
voor een andere.

%~
digend gevoel van onmacht niet kwijt.
Pantagleize staat boven al de revolutie-
naire toestanden, wil eigenlijk alleen
maar naar de zonsverduistering kijken en
zijn lotsl-e ..remming achterhalen, maar
wordt onvermijdelijk in de gebeurtenis-
sen betrokken en slachtoffer en In Dit
tragische einde is reeds voelbau, In de
quasi onschuldige lijfelijke aanr..i mgen
door Barnboela tijdens de op~·lIr~",:,·Il~
van het stuk. De soepele Barnt». .. i:J wcr k:
op je lachspieren maar zijn llaï,1 I",;rl

simplicisme wordt erg pijnink , I '.'~
personage echter om nooit meer te
vergeten!
De gegevens van Pantagleize : een filo-
soof, het lot, een revolutie. De rode draad
in Pantaglei:e : de betrekkelijkheid.
De Ghelderode verkoopt geen ideolo-
gieën: noch rechtse. noch anarchistische.
noch komrnunivtischc. Datgene wat
over- en doorweegt is het gevoel van
machteloosheid dat resulteert in betrek-
kelijkheid (en Vice versa). In Pantaglcize
is geen plaat> voor illusies, dromen O)f
zwakheden. Het leger en het gerecht
zorgen wel voor de opruiming ervan. IIC
roeschouwers kunnen er niet onderu:t-
liJ worden onrechtstreeks aangesproken
door de talrijke raakpunten met dl
per ..onages ; geen identificatie want daar-
voor liJn re te karikaturaal. De toeschon-
wer heeft de Idee waarom het gaat al lug
door maar kan nog ten volle gebeerd
worden door orrgmaliten , In die zin "1"
we enorm dankbaar "oor het laatvt
tafereel (na de pau/c)ofvoorde orunnek
.d\\ Ikkchng <11 dil zowel visueel al,
mhoudcluk
PantaJ.tl~i71· d.)(lr het RK1-teater - een
vcrruv-cn-l ~~lIlcthaar vpclgcbeurcn -
cc 11 "'-nni 1'tH1!;1t11..' \;in de menselijke
onmacht 1111.,'1 \.11: rclauv 1!\.'lt\thcnne van
Mrchcl d~ (,heLI--! ,d\'

Situering van het gebeuren: een stad in
Europa, na een oorlog en vóór een
andere.
Pantagleize is een filosoof die schrijft
voor een modeblad. Elke dag schrijft ie
voor zichzelf een banaal zinnetje neer en
herhaalt het voor iedereen die bet horen
wil. De dag van zijn verjaardag, I mei, de
dag dat zijn lotsbestemming gestalte zal
krijgen volgens een orakel, is dat: "Hel
wordt wellicht een mooie dag vandaag."
Diezelfde dag zal ook een zonsverduis-
tering plaatsvinden. Ondertussen zitten
een revolutionair kornitee, een dichter.
een ober, een arbeider en Barnboela -
een zwarte schoen poetser met de jungle
nog in zijn armen en benen - te wachten
op het teken voor de ontkurking van de
zoveelste revolutie. De aktie kan dus
beginnen.
Bamboela - een goeie neger, menéérr ï

- promoveert Pantagleize's zinnetje tot
hét teken en de personages gaan aan het
dansen. Pantagleize's enige echte bij-
drage tot de revolutie is het stelen van de
keizerlijke schat om jodin-dragonder
Rachel te behagen. Rachel wordt ver-
moord en Pantagleize wordt opgepakt.
(Pantagleize heeft geen rood haar en is
géén verzet leider). De hele familie (dich-
ter. arbeider, ober, Bamboela en Pantag-
leize) komt- voor de krijgraad en wordt
geëlimineerd.
Het BKT-teater heeft al het voorgaande
op een boeiende en originele manier ten
tonele gevoerd. Het dekor bestaat deels
Uil houten planken. deels uit een ijzeren
kOOImet neon-lampen. In dit dekor weet
het BKT de toeschouwers voor ongeveer
2 en een half uur te boelen. Mogen apart
vermeld worden: de knappe vertolkin-
gen van Pantagleize (Bob de Moor).
Bamboela (Mark Peeters) en de dichter
(Karel Vingerhoets).
Als toeschouwer geraak je het overwel-
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Fig. I:
Model van de DNA-dubbel-helix. De diameter
van de helix bedraagt ongeveer 20 §A

A: adenine
C: cytosine
G: guanine
T: thyrnine

Fig. 1:
Schematische voorstelling van DNA.(naar L. STRYER)

Behoren wij tot De
Natuur, of niet?

Referenties :Touchant Naïeve Vraag
( I) Vrdeurnontage : A:mppc'n lil ç.rmn
Produkue Werkgroep Wetenschap & Samen-
levrng. Realrsane Audio-v isucle dien vt KlJ L.
(2) Jaarverslag van de Comrmvoe belavt mei
het IOCZIcht up geneusche mampulatre -
A'onmldllJ..(· \i"c/('rltlllc/\l' "J..udc""c· ron ,,,'clen-
\(·huppt·" - Am'te~d~VJl ...fet:'rUi!~I. ,1977.
11) SZ\' RAl SKI \\ . 197X - I>c gevaren van
een wetgeving. In vutuur ~." l rchntrk , 46.5.
IX-XIII
14) ROOTSMi\ D. cn I U NI.N H ..! .I .. 1'I7X
- Maah ....haJlJlCIIJk ll~lIchl In een "ettelijke
rcgc,.'llIlg In:· \lIIUIII "ti láhlllt'l... 46. 5.
XIII-,,(\ I1

[.1' revt onv nog de relatie tuvsen
wetenschap en industrie. Panellid Dr.
IYlserentlind (navorser in opdracht van
de Brouwenjen Artoiv) poneerde de
vrelhng dat weren-ehappelijk onderzoek
en IOdw.ln~~ ltH!pa .. tng gescheldeR van
elk aar verlopen. eer-t het onderzoek. en
/1111 er rcvulraten. dan volgt de iocpas-
'Ing. Chronologivch gezien. valt dat niet
IC betw ijfelen. Vanuit het pubhek wecs
Prof. H. Roelants (K.U.L.l rneucrmn op
het bestaan van précéderuen. In de
verstrengeling van onderzoek en lucra-
lleve activiteiten: bepaalde bedrijven
zouden al patent genomen hebben op
rneuwgev ormde bacrericn, \\ e pogen het
daarnavolgende ge ..prek tuv-cn panelhd
Prof. Van Montagu (R I .(j.) en Prof. U.
Roelantv weer Ie geven.
Van Montagu: Dat vrndt ik een touchant
naieve vraag I Deze vraag ven, 11't naar
eer. sociaat-economivch probleem, de
P'hIlIC van dc wetenschap in een gemduv-
triuh-eerde maarschappij. doch 111 wordt
,teee" gericht aan dl' weten-eliapvmen-
\en. Wat deze beireu moei men voor
ogen houden dat luenn \l~cd\ 2 groepen
bcstaun : liJ die aan fundamenteel en liJ
die aan toegcpa ..t onderzoek doen. Ze) i,
de rccornbinant-Dtv A-tcchnlek ook en
vooral een analysetechniek van algemeen
nut (voor zowel de rrucrobiologivche
taxonomie al, de tvviologrvchc micro-
biologie IIv.). De kwcvue van die paren-
ten I' nog vtccds ha ngcndc hiJ het Bureuu
\'(111/ Patenten It' II ,'IWIl : dat parent " lil
de USA één ot tweernaal reegcvtaan.
maar men " daar op teruggekomen.
Roelants: Het blijft dan loch nog een
probleem dat gegeven, van fundamenteel
onderzoek en van algemeen nut niet Hij
Circuleren en evenmin algemeen gebruikt
kunnen worden.
Van Montagu: Ja. vornrrngc gegeven,
zouden beter wat meer verspreid gera-
ken. Maar u weet. wetenschapsmenven
lijn In feite kletskousen. fundamentele
gegevens geraken zodoende toch ver-
spreid ...

Nooit gehoord

ren leer specifiek (hvpotheusch) nsico
werd m de videomontage naar voren
gebracht door Prof. J. Scheil (R.U G. en

c ~.I~,P.!. ..n<::klnsutuut ....~eulcnJS'1m'!l!ge
~ an'\I!11\1mOTl:'n wordeft V~c'kt dri<,r

tI/leuge/1( \'''ïI\H'tJ~ dit:
DNA In het menvelijk
mlavven liet genetisch

matenaal van een dgl. \ rru .. wordt door
de mens gedragen (mogehjk In latente
toestand). en zou bi] het Inbrengen val!
een menvelijk gen In een bacterrc. <amen
met dil gen massaal kunnen vermenig-
vuldigd worden. Prof. J. Scheil verklaart
/rch bovendren tegenstander van het
inlasven van stukken DNA In het
men ..clijk genoom. wat hicnn een crn-
'"!,!C ver-tunng LOU teweegbrengen. Het
men-clijk genoom 1\ inderdaad veel
vlechter gekend dan dat van een relatief
eenvoudige baciene als bv. l.schcrichui
coli, alleen al omdat het zoveel omvang-
rijker ".

lndens het panclgesprek kwamen ook de
ecoloaisene bezwaren tegen genene enge-
neeruig naar voren: zowel de vervturmg
\ an het ecosysteem. lij het dan ..slechtv-
de bacteriële fai.na In water ofbodem, al ..
van de relatie tussen men, en omgeving
Dit bracht panellid Dr. Volc"aert
(K.U.L.) tot de filovofische vraag over
het wezen van ..D~ Natuur ». Ook Prof.
Billiau (K.l' L.) wees er op dat de natuur
In se een dynamisch gegeven rs : het
ecosysteern IS aan voortdurende verart-
deungen onderhevig en de menselijke
aanwezigheid maakt daar Integraal deel
van Ult. Voor Prof. Billiau betekent deze
menselijke aanwezigheid ook menselijke
acuviteit. en dat IS o.a. genetisch mani-
puleren.

Breidt men de natuurlijke dynamiek zo
ver uit dan komt men echter tot een
uitgesproken deterministische visie op het
menselijke handelen (de dynamiek hier-
van 10U dan volledig opgaan In dele van
de natuur). ofwel ontkent men noodge-
dwongen het bestaan van een natuurlijke
dynamiek (in een volledig door God
gestuurde wereld bv.). Zowel de opmer-
king van moderator G. Van Steendam om
...snelheidsbeprkingen aan te brengen voor
de dvnamiek waarmee I\'e het ecosysteem
wijzigen .. als deze van Prof. Billiau zelf
..dat we kritisch moeten blijven om het
ecosysteem niet te beschadigen .. worden
contradictorisch als men deze determi-
nistische visie habdhaaft.
Subtieler geformuleerd, maar op dezelf-
de deterministische basis stoelend, is de
uitspraak van Prof. De Som er (I) : ..Het
gevaar van genetische manipulatie is
hetzelfde als het gevaar voor het ontstaan
van een nieuw virus, wat ook spontaan
mogelijk is",

na'LlFE OF8RIAN'nieuwe
kolder.M)l1~n van TERRYGILLIAM
nog gekker dan'MONIYPYTBON:

JOH'I a..F.ESE . SEA. 'I COSSEIn'
~EllEY DC\AlL . KATiiERr EHIDIOI.;n

IA!';HOL\1 • \In!.'.::::' ~AIlN
Riep \:msv~ - r~IER \,'<lJGIIA.'Oj

llA\!D \l;ARNERPROGRAMMAT1E VAN VRIJDAG 14
TOT DONDERDAG 20 MEI

Alle dágen
Vert. 14.00 u.
Film 14.15 u,

JIdW C.... de ApeI' karal~

Alle dagen
Vert .. 15.50 en 22.00 u.
Film 16.05 en 22.15 u.

Ameria. weffwolf I. Lo.doa (2de week)

Alle dagen
Ven. 17.45 u.
Film 18,00 u.

(2de week) Lon C ... p

Alle dagen
Vert, 19.45 u.
Film 20.00 u.

(4de week) T_ Budits

En tenslotte, we zouden geen 1982
schrijven als we het daar niet over
hadden. is er nog het probleem van hel
bewust misbruiken van genetic enge-
neenng voor bv. oorlogsdoelernden.
Door Prof. Billiau nooit gehoord maar
volgens een bericht verspreid door de
C.I.A. zouden de Russen in Afghanistan
het dodelijke Aflatoxine (dodelijke dosis
Ie situeren rond 600 µglkg) gebruikt
hebben, bereid via genetic engeneering ...

Wilfried Allaerts

prud. rt:!o{1t: Tf]UtYGILlIA\1 sct'flIIfIQMK1IAEl.PALINITEKRYCIU.lAM
prod GWKGl HARKISONIDENISO'BRIEN ","",ok C;f.()I((;LHARRISOO lDl--J

Alle dagen
Vert. 24,00 u.
Film 24.15 u.

Je .'a1 rial et! __
An American werewolf

in London
(Meer over hel tweede gedeelte van deze
mlormatic-namiddag - over het thema 'Men-
sehjke crfch~kheld' - In een volgend nummer.

/
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Veto verdacht van heling

U hebt het recht te zwijgen .
Er staat iemand voor de deur. Ik kan het niet zo onmiddellijk zien,
maar ik voel hoe hij me doorheen het spionnetje bekijkt. Ik grabbel
naar mijn jas en tas en soepel draait de celdeur open.
"Frans Smeets?" Ik mummel bevestigend - blijkbaar heb ik toch
enkele uren kunnen slapen. In de plee liggen restanten van de ene
Gauloise die bij wijze van gunst gisteravond mee de cel
binnenmocht.. .
Ik Krijg mijn schoenen terug, en opnieuw een gunst: ik mag even
met handen en gezicht onder koud stromend water.

Het gaat nu over de binnenkoer van de
kazerne, langsheen de wagens van het
apparaat. De BOB-Leuven hokt in een
vleugel apart (gelegen naast de Mathilde-
gang), op de lste en 2de verdieping.

Ik word binnengeleid in het kamertje
waar eerste chef BOB X me gisteravond
heeft ondervraagd, Hijzelf is opnieuw
aanwezig en doceert er aan de hand van
een aantal stalen en monstertjes het
verschil tussen "zuivere" en "niet zo
zuivere". In het hoekkastje achter glas
liggen nog andere spullen uitgestald. Ik
heb daar gisteren ook 2 doosjes Captagon
zien lI~gen.

Handboeien
Van elk mijner vingertoppen wordt
krampachtig nauwkeurig een afdruk op
papier gezet. Er wordt me koffie aange-
boden maar ik weiger. Ter aanvulling
van het trofeeënalbum moeten er ook
toto's gemaakt. Eentje in proliel (even
naar links kijken), eentje frontaal gescho-
ten, en dan nog een kiekje "1Il0p afstand.
Voor rmj werd een bordje gelet met
allerhande gegevens, mijn naam en
"BOB-Leuven" in iets groter kapitalen.
Intussen wordt een uitvoerige persoons-
beschrijving op papier gezet. Kleur van
de ogen. aantal uitgevallen of gevulde
tanden, schoenenmaat. Ik weiger te
ondertekenen. dus ik mag ook niet lezen
hoc rnën rruj besch rijft.

Ik mag I11IJnveter, dichtknopen en het
zwarte \ mgersput van de handen wa-sen.
Waarschijnlijk omdat Ik even later die
handboeien aanmoet - ik protestee r,
maar (na enig aarzelen)" ...Ja, hetll)n de
voorschriften. dus .,;". Klik.

Celwagen
De rit in de hortende celwagen naar het

Gerechtshof neemt tergend veel tijd in
beslag. Er hangt regen in de lucht, en de
aan mij geketende rijkswachter is duide-
lijk door andere dingen geboeid. Hij is
niet zo héél jong meer en hij draagt ook
niet dat typische rijkswachtsnorretje.
Enkele porren voor de parking van het
Kremlin (L & W) gluren nieuwsgierig
doorheen de vuile combiruiten.

Het is vrijdag, dus markt in'Leuven. Een
tiental marktgangers kijken belangstel-
lend toe hoe onze bestelwagen na
moeizaam maneeuvreren zich via een
zijingang de Justitieparking binnen-
wringt.

Uitstappen. Mijn begeleider blijkt een
kop' en volle kepi kleiner dan ikzelf.
Ietwat kromgebogen sta ik in de regen
naast hem te wachten totdat de andere
twee de attandse combi hebben weten af
te sluiten.

Gr amti
Via een deur 'Verboden Toegang' klim-
men we richting onderzoeksrechter. Daar
gaan een aantal cellen aan vooraf. Eén
zo'n deur wordt opengemaakt, de hand-
boeien worden losgekoppeld en ik bevind
me alleen in een afschuwelijk smerig
kamertje dat zelfs niet als kot zou kunnen
verhuurd.
In alle 4 hoeken werd recentelijk ge-
waterd, op de verwarmingsbuizen sporen
van vcrnatie en aangekoekte faecaliën.
Zelden zag Ik zoveel graffiti bij elkaar.
Namen. data, initialen. "P.H. - Nieu-
werkerken - onschuldig", "Neuken in de
kont - /10/ guiltv",
In de cel 1 houten bankje. 1er hoogte van
kop en schouderbladen zwarte smurrie
up de muur. Hier heeft er meer dan één
met het hoofd de muren geramd.
Op de gang gekken de rijkswachters met
de inhoud Uit mijn tas. Vooral het

•• •

Wetboek van Strafvordering vinden ze
bijzonder grappig.

Onderzoeksrechter:
"Kritisch blijven"

Na I gruwelijk uur lang wachten mag ik
tot bij de onderzoeksrechter. Hij steekt
onmiddellijk van wal met vrij scherpe
vragen, zonder me hierbij aan te kijken.
Ik herhaal mijn BOB-verklaring van de
vorige avond.
De onderzoeksrechter blijft streng maar
lijkt toch tevreden. hij dicteert mijn
verklaring, en houdt nadien spontaan
een korte speech(in voorlopig gehechten-
jargon ook preek genoemd). Blijkbaar
voor Veto bestemd, citeren dus.
Hij heeft geen kwaad oog in 'kritische
journalistiek', maar je moet dan ook
kritisch tegenover je bronnen blijvêh.
Ook wat betreft de gebruikte middelen.
Dat-je het opneemt tegen militarisme en
machtsmisbruik is op zich geen slechte
zaak, en als je hiervoor hard wordt
aangepakt mag je je niet zomaar laten
ontmoedigen. Inderdaad, de individuele
vrijheid is ook niet meer wat ze was ...

Standaardfoto's
met een reukje ...

Het gerechtelijk onderzoek is geheim,
dus inhoudelijk hieroverschrijven mag je
niet.
I detail toch maar. De onderzoeksrechter
legde me foto's van de dossierroof voor.
Volgens hem uitvergrotingen van (een
foto van) een krantenfoto die verscheen
op de voorpagina van De Standaard ven
17 april. Maar hoe kom je da n aan zo 'n
perlekte vergrotingen waarop geen spoor
van enige ras/er te bekennen valt '? Eén
onzer nijvere Veto-speurjournalisten
peuterde bij De Standaard de informatie
los da OS-redacteur L.B. op eigen houtje
de oorspronkelijke OS-fotograaf-nega-
tieven aan de onderzoeksrechter heeft
bezorgd: gemaakte OS-afdrukken LQU-

den zijn vernietigd ( ... volgend nummer
een DS-Reclll up antwoord 111 Vcto ? ... )

Bijzondere
Opsporings Brigade

Tesug naar de BOB. naar gisteravond
dus (6 mei). Venola op paet_ 7

~
ko/lekCleF~ ckVOOrkreatieF IA:)( -... .• •20öÜ n5troor 29 m'llÇJs~~~..I ZOMERAGENDA

Tel. 016/2~~~n
ÖGnkrek. lJ31_0.J.c:.05276ó11-lJö

PLEZAND AAN HET NOORDZEESTRAND
10 dagen in tenten - een festival van kustkreativiteit

KOMMUNIKATIEKURSUS Wenduine - 5 tot 15 juli - prijs: 2000 fr

een kijk krijgen op hoe mensen met elkaar omgaan
en hoe (relatie)problemen ontstaan
twee week-ends· 7-9·en 21-23 mei
Destelheide Dworp
Begeleiding: Wilfried Van Craan - Priis : 1800 fr

DRAMA, DRANK en DROESEM AAN DE MIDDELANDSE ZEE

zeven bruine dagen rond drama ~
Centre Azur in Sanary - 22-29/08 - 7300 F "
Begeleiding: kris van bouchout

GRENSGESCHILLEN

INTER 5 dagen rond schminken en teater
. NATIONALE DESTELHEIDE DWORP - 2 tot 6 aujplstu

S

dramaweek met b' KURSUS BeQeleiding : Nik Sen:u - Prijs: 2500 fr

08Stelheide Ow Ulfenlandse D8Std
orp - 25 _ 311107 OCenten

-4000
METHODIEK V FANDEK
het begeleiden van REATIVITEITSBEV
Destelheide Ow groepen in kreeti OROERING

INITIA TIE DANSEX orp - 2 tot 6 .. _. eva aktivÏfeiten
PRESSIE IN - __ stus - Pr"

zeven dagen da' ZUID-FRANKRIJK IJS3000 ft
Ce nsen In een 0 ts
b n~r~ ~ur in Sanary (TOUl

n
r'nnen vakantiesfeer

ega eldlng : pol van assche on - 22-29/08 - 7300 F
SPREEKVAARDIGHEID

KOM""Be "UIVIKATIE Oost~I~-16tdt20augustus
en ~ kIJk krijgen KURSUS IIV Zu BegeleIding: Miet Braem - Prijs: 3200 fr

Oe (rel . op hOe lO-FRA
Centra Jl_ at~e)prOble mensen met NKRIJK
"--_ . '"'Lur '" <'_ men On-- elkaar
~"IIfJle'ding. .....nary. 15 .......an °lJlf1aan

. w,lfried '22/08 7
van eraen - 300 F
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Vrije Tribune
Apartheid: een misdaad

Anti-Imperialistische Bond
tegen de mensheid!

Een meeting pro apartheid
aan de KUL zou eigenlijk

onmogelijk moeten zijn. De
apartheid in Zuid-Afrika werd
immers door de overgrote meer-
derheid van de landen van de
wereld in de UNO veroordeeld
als een "misdaad tegen de mens-
heid".
Bovendien kennen we in België
de wet op het racisme, waarin de
rassenscheiding of het aanzetten
tot strafbaar wordt gesteld,
Bijgaande foto's bewijzen dat
het NSV (samen met Protea-
KUL de inrichtende organisa-
toren van bewuste racistische
avond) zich ontpopt heeft tot een
waarlijk fascistische stootgroep.
Daarom vindt A.I.B. het ontoe-
laatbaar dat de KUL lokalen
verleent voor racistische apart-
heidspropaganda. Het is immers
straf dat het Anti-fascistisch
front er zelf moet voor zorgen
dat de wet op het racisme
toegepast wordt en zulks on-
danks de tussenkomsten van
diverse professoren en o.a. Willy
D'Havé, voorzitter van het
A.C.W. en lid van de inrich-
tende macht van de KUL.
Nog straffer is het feit dat we er
door de rijkswacht nog voor
opgepakt worden ook! Alsof wij
de wetsovertreders waren!!!
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CaM DE GULP
Muntatra.t 18 te Leuven
open van 12 tot 05.00 u.
een toffe kroeg .

met goed. muz/.k

Misschien eens een kreatieve vakantie
Heel wat jongerenorganisaties en reis-
bureaus zijn de voorbije jaren gaan
uitpakken met aktieve vakantieformules.
Sportvakanties, avontuurlijke vakanties,
safaries ... Zelfgerenorneerde touropera-
tors snapen dat het publiek meer wil dan
een reis, het hotel en de zon en zij bieden
in hun folders, een vleugje sport een
mespuntje avontuur en hier en daar en
Vorig jaar experimenteerde De Kolkkol-
lektief voor kreatief vormingswerk met
een kombinalle met kursus en vakantie
en gezien het sukses werden de mogelijk-
heden dit jaar nog uitgebreid. In deze
vakantieformules wordt gezocht om een
onspannend vakantiesfeertje te kombi-
neren met allerlie kreatieve aktiviteiten
als dansexpressie, drama, werken met
materialen enz. •
Enkele titels uit het aanbod van De Kolk
zijn: Plezand aan het Noordzeestrand,
kreatieve vakantie in de Ardennen,
Drama, drank en droesem aan de
Middellandse zee, initiatie dansexpressie
in Zuid Frankrijk ...
Voor wie belangstelling heeft ligt een
folder klaar op De Kolk, Bogaardenstaat

BRABANT TOERISME
Naamsestraat. 6

Tel. 223111 - 227658
(verllunninll A J/55)

HET REISAGENTSCHAP
MET

DE GROOTSTE KEUS
DE LAAGSTE PRIJZEN

AGENT JOKER

29, 3000 Leuven en vindt u meer
informatie elders in dit blad.

Uitschrijven Bige Tickets

*Verhuur minibus (9 pI.)
zonder chauffeur

*Prijsopgave
voor' eigen organisaties

*Busreizen

*
Steeds gratis koffie!

kreten S gefluister •••
Er bestaat geen respekt meer,
mevrouw trnijnneer i) 0 Hebbenze
gezegd op de redaktie zet hem maar
op 7, en plak er al die reklames rond,
dan kan WiVke roepen en fluisteren
naar hartelust 0 Alleen Alma, Bra-
bant Toerisme. De Kolk, De Gulp en
Wordt Vervolgd zullen hem horen,
juffrouw " o De censuur in Veto is
handig weggemoffeld, maar ze be-
stààt ' 0 Snik.

Zijn er nog geslachten, professor? 0

Wie aandachtig het artikel van WF
over Genetic Engineering Ideze Veto,
pp. 4-5) heeft gelezen, zal de reto-
rische vraag naar het bestaan van een
Belgische Commissie voor het toe-
zicht op Genetische Manipulaties
niet zijn ontgaan 0 Wel, Alma, onder
ons gezegd die commissie is er -
o.a. prof. De Somer zetelt erin 0 Ja,
'k weet het, Gulpje, ik heb er geen
bewijzen voor 0 Maar ze heeft in elk
geval bestaan, want er is een konklu-
sie, en waar konklusies zijn, zijn er
commissies 0 Maar natuurlijk, Joker
Die konklusie was dat men in feite
beter die wetenschapsmensen laat
begaan" 0 Maar gebeurt er eigenlijk
wel iets in Belgiê waar op toe te zien
valt? Ja, hoor, genetic engineering
van hogere planten ligt Gent zelfs aan
de spits 0 En we hebben zelfs onze
eigenste manipulator, m.n. ene Fred-
dy Horion 0 Die zou namelijk enige
momenten van zielerust hebben ge-
zocht - volgens de laatste pers-
berichten - bij een Nederlandse
prostituee 0 En natuurlijk komt daar
een klein Horionneke van, want het

misdadig geslacht plant zich voort
aan een ongehoorde snelheid 0 Nu
wordt de spekpater de meest fervente
voorstander van abortus 0 Genoeg
daarover voor deze week. Volgende
week ecnter zal Veto eksklusief uit-
pakken met een reportage Genen
gemanipuleerd te G.•
Voorzichtigheid is de moeder van de
porseleinkast 0 En van oe Veto-
redaktie ZIJ voelt zien enorm ge-
fnuikt in naar schrijf- en bewegings-
vnjnerd 0 Maar daar hebben we iets
op gevonden - als u eerste nand
Informatie wilt nebben, lees dan elke
derde regel van dit Veto-nummer die
bevat immers belangwekkende in-
lichtingen over de door Kommando
Hem Day gepikte dossiers 0 Deze
mededeling was evenwel niet gericht
aan onze vnend Inspecteur Van
Speurneuzen 0 Gesnapt, Speurrie?
Boer holderdebolder te Zietien-
Zussen-Bolder 0 Zichen-Zussen-
Bolder ligt boven mergelgroeven en
dat brengt af en toe nogal wat
problemen met zich mee; zo zakte
vorig jaar het voetbalveld de dieperik
in 0 En dit jaar krijgen de bodem-
geesten het weer in hun hoofd om de
plezanten uit te hangen 0 Een boer
was aan 't zaaien op een veld en
bemerkte rzornaar. plotseling) een
scheur van 1 meter breed 0 Vorige
zaterdag was dat scheurtje" reeds
een krater van 10 meter doorsnee 0

De boer is aan de dbdelijke val
ontsnapt; het titeltje hierboven was
enkel bedoeld om uw aandacht te
trekken. '1/\.\

"vallen van een bevel tot aanhouding
tegen MM". De verzamelde Veto-redac-
tie adviseert aanvankelijk negatief. Doch
niet zo FS, en hij tuint erin met open
ogen ...

(VnwNg WIlt Itim,Qtul)

Veto verdacht van heUng
Om 5 uur 's ochtends wordt ASR-
secretaris en verantwoordelijk uitgever
I van Veto, Moreel Meeus, van zijn bed
gelicht. Huiszoekingen (diezelfde don-
derdag worden er op 15 verschillende
adressen in Leuven, Winksele, Genk,
Kortrijk en Oostende huiszoekingen
verricht), Verhoor. Huiszoeking van de
Veto-lokalen in 't Stuc.

Niks gevonden. Geen dossiers, geen
negatieven, geen wapens, geen drugs.
Wel de deels getikte, deels handgeschre-
ven kopij betreffende de 2de zitting in het
proces Van Kerrebroeck, zoals versche-
nen in Veto nr. 26, ondertekend met FS.
Er wordt een telefoonnummer achterge-
laten voor FS, met de lakonieke melding
zo vlug mogelijk contact te nemen, "voor
het goed van MM".
FS neemt telefonisch contact, en er wordt
hem uitdrukkelijk gevraagd zo vlug
mogelijk langs te komen, zijn verklaring
IS immers beslissend voor het al dan niet

Net zomin als de passanten.

De laatste merels
Een vriendelijke BOB-er bezorgt me een
curryworst met friet en een blik cola,
keurig te betalen door de verbruiker.
Kort daarna word ik door de vriendelijke
BOB-er ontschoeid, gefouilleerd en in
een cel gestopt. Na enkele seconden keert
hij op zijn stappen weer. Hij had
verzuimd de deur met de sleutel te
sluiten.

Er zijn nu enkel nog de grauwgrijze,
gecementeerde celwanden, de smalle
witte deur, de plee en de brits. Een
gloeilamp in de muur achter beveiligd
glas, en een horizontaal opengeklapt
raampje waardoor absoluut niets te zien

Over de eigenaardigheden van een BOB-
verhoor allicht een andere keer, maar
omstreeks 18 u. wordt MM (samen met
totaalweigeraar PV) inderdaad in voor-
lopige vrijheid gesteld.
Iets voor 19 u. een telefoontje van de
onderzoeksrechter. "Ja, die is hier. Hij
zit me hier verhaaltjes te vertellen en hij
denkt zelfs dat ik dat allemaal ook
geloof." Zogezegd zou er op de Veto-
redactie een bruine map zijn gevonden
waarvan niemand weten zou wie ze daar
heeft gelegd. Zogezegd, zou, verhaaltjes.
De onderzoeksrechter beveelt me hem
morgen te zijner beschikking te stellen
om 9 uur.

BUII~n fluiten de l.uuvte merels.

Dl' onderzoeksrechter kijkt met LIJn
kinderen naar Panorama.
Zouden re Horton .tI hebben geval')

I~.

"Je weet wat dat betekent?" Een gratis
overnachting. "Spijtig genoeg maar
daarvoor zijn onze 'doorgangkarners'
niet erg komfortabel uitgerust." F.S.

Werkwijze
Verhit wat olie in een kookpot. Voeg een
koffielepel sesamzaad en de rijst toe. Roer goed
om met een houten lepel zodat alle korreltjes een
jasje van olie hebben. Voeg nu de gewassen,
gekuiste en in 'stukjes gesneden WèH telen toe, het
takje thijm, oe gewassen linzen, benekruid en laat
het voltallig gezelschap zwemmen in 2 koppen
water met een geutje tamari. Breng aan de kook en
laat in een ca. 3 kwartier gaar worden op het
kleinste vuur. (Deksel op de pot laten en je
nieuwgierigheid bedwingen).
Om de saus te maken, mag je de dikke ajuin
gesnipperd aanfruiten in een weinig olie. Snij
ondertussen de lever in stukjes en bak deze blokjes
lekker bruin aan alle kanten. Giet er de inhoud
van een blik champignons bij en bestrooi met
koriader- en mosterd poeder. Als je veel saus wil,
dan kan je nog een tas water toevoegen. Na 10
minuten pruttelen mag je de saus binden met
maïsmeel.
Trakteer nu jezelf op een toren bonte rijst,
overgoten met deze heerlijke saus.
Smakelijk.
N.B. Lever is om zijn vitamines en mine 'ak.n
gehalte en de hoge eiwitkwaliteit een biolos.rsch
hoogwaardig levensmiddel. Het is een produkt
dat meer waard IS dan de prijs waarvoor het
verkocht wordt. Lever is vooral rijk aan vita-
mine A.

t.)[RKGROEP
VOEDiNG

Geplgmenteerde rijst
met leverblokjes
Voor 4 personen heb je nodig:

I kop volle rijst (200 g) 12
30 g linzen . . . . . . . . . . . 8
2 grote wortels 15
1 grote ajuin . .. .. __ . ~ .'.'.'.. 6
300 g varkenslever .. .. . 40
1/2 kg champignons . , 40
1 koffielepel sesamzaad 4
olie of dieetmargarine 4
een geutje tamari 2
I takje thijm
kariander
mosterd poeder
bonekruid

Nota van de werkgroep: Bedankt, lieve lezeres van
Veto voor uw positieve inbreng. Lever is echter
ook de stapelplaats van allerlei giftige stoffen. Het
is dus zeker niet aangeraden van meer dan I maal
per veertien dagen lever IC eten. U kan echter als
afwisseling de stukjes lever vcrvangen door vis.
stukjes stootvlees of meer lilven gebruiken ('11

geen vlecv.

} 5

136
is 34 fr per persoon Ik werkgroep.

DE MENU'S DIE U mERONDER VINDT ZIJN EEN SELECTIE UIT DE VEELHEID VAN MENU'S AANGEBODEN IN
DE VERSCHILLENDE ALMA-RESTAURANTS. BIJ DEZE SELECTIE WERD REKENING GEHOUDEN MET EEN
PRIJS-KWALITEIT VERHOUDING, M.A.W. DIT ZIJN MENU'S MET EEN ZEER GOEDE VOEDINGSWAARDE EN
RELATIEF LAGE PRIJS. UITGAVE: ALMA v.z.w. V00RLlCHTINGSDlENST. VOOR INLICHTINGEN EN
SUGGESTIES: E. VAN EVENSTR. 2c 2' VERD. BUREEL LEO VAN DER AA TEL. 229911

MA
17/5

RESTAURANT ALMA (1),2w 3. [(SNACK ALMA 11, PAUSCOLLEGE, GAST
HUISBERG , MEISJESCENTRUM .

vis in "eeg Tip : FruitniH.',..:rt:::clat Va rkcns gcb raad Til' : H~Jklla~erel"hL
Stroganoff Spruiljes
e"k.aard ..ppelen Gtk.aunJappelt!n

Varkensrib Ti.p : F'r u.i t.nage r ec h t Hambur ge r Tip : ~Ielknal\crc,·ltl
Erwt jes

ENKEL 's ~lLUIlAeS Rauwko s t,
Volle ri j s l Kr okv t.t.cu

lli"lslttk Tip : Nal\ercctu naa r Vis VU" Ul: dag Tip : M,·lkuat.erccltl
And i.j v i" in room kt!uze Ouglérésaus
eek.dardappelen Crl!~SOIll!t l c+pur oe

Ki" Tip : ~le1knal'e rech t 11101" [l : IS avonds '-.'11 "s luidda!'.!) 01H.!1I
~Iaïs . Pausco IJege : enk,,1 IS .rvoud s opcu
Volle rijst NcisjcscenlculII ...Alm.J 111 : ...-uke l "s micJdags

Varkellssleak Tip : Me Ikna).\"revh t, Kn l r sb ruod Til' : M" Lku age rech L
Princesbuncn Ab r i koz e n
Lek.aardappelen Kroketlen

SNACK ALMA 2 ALTERNATIEF. SEDES.

Griekse rij S t IInufdbestanddel",,:ajuin, V.I rkun s geb r aud Tip : f-1eLknagcrccllL
8f11iHtd(! l uo t en , hazeLuo t en , Jard in i ê r e

ENKEL 's ~lIIlUAGSk»as,Lo()k,paprika,rauwkosl Gck . aa r dappe l eu

Honen Huofdbestanddele":will~ Ai l lad c Tip : Fru i t.nage r echt,
Gierst en bonen,wortelen,roomsaus, Volle rijst

~:NKEL 's M1UDAGS
worte leu kaa s j a ju iuj venke l ç c l

SI'"gItPLti lIoufdbest~"ddele":selder, Vatkenslapje Tip : F'rui tlldt~cn.:clll
up zin look,kaas,wortelen,cuurKet- Kauipe ruoc 1i ënsdus

ENKEL 's AVONDSN.Jpulitaalls tell,rauwkust Gek . ad nJd )p(... 1e n

Alma 11 : 's avonds en 's middags 01''''' Almd r t : 's rnidJ4jg~ en 's avonds upen
l'auscoJleg" : ellkel 's avonds open PdUSc.:OJ Legt! : enkel I s avonds opon
Nel sj c scem rUilt" Af ma 111 : enkel 's middags Mei s j e s ren t r um • Alm" ril: "nkel 't;; middd~~S

G"bakken ~i"rst Huofdhestanddclcn:mclksaus, Kabeljallw Tip : FruiLnH)AcT\!chL
me t, g cocn t.en ajuin,l)aprikd,glcrst,wnrte- Cadg"ry

ENKEL 's AVONDSlcn,tum.aöl Gek , aa r d a ppe] en
--

--
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AGENDA

VIDEO 20.30 en 21.30 u. Voostelling werkgroep video, met begeleider Frank
Vranckx; in STUC; gratis.

BALLET 20.00 u. Ballet Monika Pauwels in Stadsschouwburg, Bondgenotenlaan.

VERZEKERING Derde Leuvense verzekeringsdagen Rechtsbijstand en verzekering
org. afdeling ekonom. recht v.d. fa kv. rechtsgeleerdheid KULo (info 0 16/23 09 71 )

. BEZE1TING 15.00 van tuin 'De Walque'samenkomst aan buurthuis De straatmus.
Jozef 11 straat, 24.

FILM 20.30 u.Barwy Ochronne (kamoejlage) van K. Zanussi. Polen, 1976. in Aud.
Vesalius 60/50 org. DAF. .

OPEN LES 20.30 u. Tweejaarskursus toneel, met begeleiding van P. Peyskens,
L Thijsen. W. DI? Maeschalk en I. Verhoyen, in Vlamingenstraat 85, gratis.

EINDDAG vanaf 's middags in en rond STUC
3 kafé-chantants :
13.00 tot 14.15 Somboa. Braziliaanse samba- en folkgroep.
20.00 tot 20.45 Rythme d'Anvers, nieuwe Antwerpse Band.
22.30 tot 24.30 The Gigolo's, met fuifmuziek.
En verder een markt, hapjes en cocktails, film. barbecue, ...

CONCERT 20.30 Koren van het temmensinstituut o.l.v. Van. Gerven rn Van Asch in
Lemrncnsinstuuut ; Herestraat 53: 80/120 fr.

TONEEL 20.00 Rose van Andre» Daries, door K. V.S. Brussel, in Stadsschouwburg

HEMELV \ARTSDAG geen kolleges of eksamens

fEESTEN Tot 23 mei Gambrinusfeesten in stadspark.

POP 19.00 Leuvense popavond met Thc Mix, Thc Snorkels en Thc Machines in
Stadspark: ,0/60 Ir.

FOLI\. 19.00 u. Leuvenvefolkavond met de Blauwputter folk groep : If('1II1'1 ,'11 SIOO/
in stadspark : gruris.

Vrijdag 14 mei

Zaterdag 15 mei

Maandag 17 mei

Dinsdag 18 mei

Donderdag 20 mei

\. rijdaa: 21 mei

Zaterdag 22 mei

GAMBRI'-'l'S 19.00 Hollandw H1/1II1. 111 xtadvpark 30/ÓO Ir.

FEEST 15.00 Gambrinusfeest I11ct SI('//a. RU/h McKenn, ,'11 Paul ~"I,,.I'.I 111

,Iad'parl. : ~O/ÓO 11.

Zondag 23 mei

vervolg van p. 2 OIlt:CIIIIU/U('('rt! '.!.cltl"" Ig omdat IJ.. "Cl

lnatvn: 11 fllJl·tI ""h o.:I'Árct:ell.
Noot van de redaktie

\(JOl' d,. o\SI'-uleologie, maar ik glll1

mensen al, l.tnda d« Donder "1'1 een
.11I11'n'I.mm, avondic /11I·t opa Brauns. Als
:'11 h"I11I1I'" I1 il lilUI'I'<'1I in dl' geschiedenis.
all zij daar de konsok wentics niet uil wil
trekken. 1110"/ :." zich maar blijven
optrekken aan dal voort nanonaltsme. En
Ik vuul ook dal de progressteven alert
moeten bhjven tovextreem rechts, maar 11.
1/1,1 daartegenover dat :1' morten opletten
voor ecvaarlnkc Ip,.II'·!f(·I. H('I totaal
atvchriivcn van "IA nauonaltvne kan hen
11'1'1moedijkheden opleveren me/ hun
mternationalismr: hoeveel vrijheidsstrit-
dav aan ,,'11' ze hun solidanten me/
emmers .f!l'wn zijn niet in ossentie r.~":OIl-
de) nationalisten? Erger is hun overhaast
etiketteren van bepaalde groepen. Ik
huiver als ik een organisatie all' TAK
afgeschilderd zie als l'en fascistische
militie. Wal zuilen sommigen progres-
steven uitrichten als bv stakingspikenen.
georganiseerde vakbondsmititanten of
[abricksbczettcrs met dezelfde ongenuan-
ceerdheid en met dezelfde overhaaste
katalogering als privémilitie veroordeeld
worden?

Ongenuanceerdheid is de basis voor hel
kultiveren van schijntegenstellingen en
1'00r het overroepen van echte tegen-
steltingen. Het ij daarom gevaarlijk een
hobby 11' hebben in hel overal hespeuren
vanfascisten en het echtefascisrne uit hel
oog Ie verliezen. Zo kan het gebeuren dat.
binnen. mccungs gebarrik adeerd worden
omwille van hel 'fascisme' en dal de
'fascisten' de vol/e laag scheldwoorden
moeten inkasseren, Ier wijl. builen, blauwe
horden. BDX-en en een waterkanon een
perfekte opruimingsaktie uitvoeren.
Who's who ?

Deze oproep voor genuanceerdheid, kri-
tische zin, aandacht voor lotale kontekst
en geschiedenis (confertur Caesar, die
eerst zevenmaal 'ziJn tong rond zijn mond
draaide voor hij iets zei) wil een einde
stellen aan de zoveelste NSV-polemiek.
Binnenkort komt er wel weer een andere
{het NSV verzorgt zijn pubtic relations op
dat vlak alleszins goed) en intussen ben ik

[Iiliep cunfyn}

ZOEKERTJES

Te koop: (bijna) echt antieken houten
twee-persoonsbed, met matras en aut-
hentieke veren bak. Nog zeer goede staat.
Weg wegens plaatsgebrek. 1500 fr. ZW

-Parkstraat 14, 3000 Leuven (Central-
optiek)

.IC zoekt lief lief. Indien geen lief lief,
gelieve zich te onthouden. Veel liefs van
een lief lief. PS: alleen voor de weekends

RDB zoekt gestolen fiets (zonder rem-
men. nummerplaat of reflector), Met
zadel en twee wielen. Evt. met bijbe-
horende parkeermeter. De vinder wordt
eigenhandig vermoord.

Te koop: piano met dikke en dunne
snaren (wegens rustverstoring en katte-
gejank ). Gratis te verkrijgen: rest van een
wiel zonder spaken en met blauwe
binnenband. ZW tot RM.

Rode spruit zoekt asperge om samen een
groentewinkel mee te beginnerf. Andere
soortgelijke groenten met bijbedoelingen
worden aanvaard. ZW tot ZZN.

Gevraagd: ticeneiaat biologie of aan-
verwante richting, die als gewetensbe-
zwaarde wenst te werken in een labo
klinische neurofysiologie .s: iel. 220891,
na 20 uur.

Ik verzamel sleutels, brievenbussen, P.B's.
periodieke oriëntatie kaarten en ook
stempels. ZW J.J .. Rousseau , Schapen-
straat 31, T.S. .

Ik verzamel prijsticketten. toegangsbe-
wijzen, paspoorten en ook stempels.
Afhaling ten huize. Henri Wintermans,
Vaartstraat 29, T.S.

Ik verzamel lelijke kalenders, lege post-
zegelalbums, chromo's en ook stempels.
Robert K.P. Marchand, Fred. Lintstraat
170, T.S.

Straatmus wil aktie voeren voor buurttuin
••Tsjiep, ••tsjiep, tsjiep: buy me! !

konferentie door "De Straatmus" gehouden op 7 mei jl.)

J.H. Verbanek
Barones de Walque is dood. Al van in juni 1980.
Toch nu pas hot news in VETO daarover, want het
paparassengevecht-in-regel rond haar achter-
koerken woedt momenteel volop.

53 are groot is het privé-parkje van de verscheiden barones en
langs alle kanten palen straten van de nog te missioneren
"buurt van de Mussenstraat" aan deze nobele lap groen -één •••••••••••
der weinige restanten natuur in Leuven overigens. De
missionarissen ter plekke, de werkers van het buurtkomité De
Straatmus, ijveren al jarenlang voor het openstellen van het
parkje. Ze willen dat er een speelterrein voor de plaatselijke
punkertjes van wordt gemaakt. Rondsnorren in de Harley
Davidson of atoomoorlogje spelen zijn er nu immers niet van
gevaar ontbloot.i orndat het op straat moet gebeuren.

De stad Leuven is niet echt afkerig tegenover de suggesties van
het buurt komitee om het park met de stad aan te kopen en om'
te turnen voor het algemeen nut. Alleen: de prijs die de
erfgenamen van domein de Walque stellen is te hoog, heet het.
Vele akties vanwege De Straatmu~hebben tot op heden het
stedelijke bestuur niet kunnen bewegen tot begrip en ingrijpen.
Integendeel, de burgemeester dacht zo dat het steeds langere
wachten op den duur de prijs wel zou doen dalen ...
Intussen leren generaties Mussen uit prenteboekjes wat bomen,
bloemen en insekten zijn. Huxley zal zijn ideeën voor Brave
New World dus wel in de Mussenbuurt te Leuven gehaald
hebben.

Enlin. D(' Straatmus is het beu en wil vanaf nu tot aan de
gemeenteraadsverkiezingen niet meer aflaten. Het wordt:
aktie, harde aktie!

De start is op zarerdag.Jë mei a.s. met een hele dag dOOTmin of
meer ludieke aktiviteiten, waarop 'de hé Ie pers (inkluis de BRT)
verwacht wordt en ook en vooral de Leuvense bewoners
(studenten 10k lui, ?) om de akties te steunen. Eisen en protesten
richten zich legen de stad en haar beleid rond ruimtelijke
ordening. dat er 10 feite i;een is : veel prestigeprojekten, geen
kontinuïtcit en voor de rest beloften zonder gevolgen ... Zoals
het oplossen (door aankoop) van de probleemtuin van Madam
de Walquc.

(opgetekend aan de hand van het dossier van de pers- ,,(0'11 lUI 1111'(' straatjes "1/1111('11 best een tuin gebruiken

Medewerkers aan dit nummer: Polleke Pébé Fotozet. lngeborg Agenda Verplancke, Jan vijfde wiel
Verbanek. Filiep Can - (tai) - fi(;)n{n), Leo Paesen, Wim WiV Verhelst, Emmy The Voice Desmet.
Frans Robert Smeets (BOB voor de vrienden), Peter cryptoscript De Jonge, May Dop Van Boxel,
Wilfried Geentje Allaerts. Pieter godverdomme-dieje-Pritt T'Jonck.

Verder danken wij Hans voor zijn vroegtijdige kopij en verblijven wij. in afwachting van -(Je
inbeslagname van dit nummer. (En kusjes voor Scorpio)

14 en 15 mei a.s. Kleinscha Iigheid
Psychologische en pedagogische
boekenbeurs van de L.A.P.P. Eind september ging er il'l Leuven een

internationaal kongres door met als
thema 'strategie van de kleinschaligheid'.
Hierover werd in Veto toen uuvoeng
bericht. Inmiddels is het 'kongresboek'
verschenen: een bundeling van alle op het
kongres gehouden lezingen. drskussies.
Ook de teksten van de kleinere diskussie-
groepen zijn mee opgenomen.
Een greep uit de auteurslijst M. Lietaert
Peerbolte, Careui, D. Cocper. F. Guat-

van het LAPP-bllilctin een aanvullende tari, R. Laing, ....
gecommemaricerdc bibliografie opnc-' V.oor geïnteresseerden in welzijnswerk,
men. De/C tekst LOU de afgestudeerden zelfhulp en (alternatieve) psychiatrie, wel
moeten loeiaten LIcht te krijgen op de een aanrader,
literatuur sind .. 1977 en uitte maken wal Het boek is te verkrijgen bij Eric Peenen,
ten aanzien van eigen werkterre(n en Blijde Inkomstenstraat 5, (2de verdiep),
interesse relevant is. tel 016/23 13 95. Het boek kost 450 fr als

Voor de meeste afgestudeerden is het moeilijk op de hoogte te
blijven van de nieuwe wetenschappelijke publicaties. Enerzijds'
vindt men in de boekhandels te lande meestal alleen de
gepopulariseerde werken. Anderzijds is het erg moeilijk een selektie
te maken tussen die ontelbare nieuwe publikaties.

Om hieraan tegemoet 11: komen organi-
seerde het LA PP-beslUlJr op 19en 20 mei
1978 een psychologische cn pedagogische
boekenbeurs en publiceerde een gekom-
mentarieerdc bibliografie voor elk van de
verschillende deeldisciplines van de psy-
chologie en de pedagogische weten-
schappen. Als extra editie van het LAPP-
bulletin (Leuvens bulletin LAPP, 1978,
nr. 3. 188 pp.). Deze-initiatieven kenden
veel succes.

Het.doel, de afgestudeerden helpen zich
'te oriënteren binnen de vakliteratuur van
de laatste jaren. kan men echter (geluk-
kig) nooit als gerealiseerd beschouwen.
Sinds eind 1977 verscheen een stroom
van publikaties. Het LAPP-bestuur zal
daarom op 14 en IS mei a.s. opnieuw een
psychologische en pedagogische boeken-
beurs organiseren en in een extra-editie

je het daar afhaalt en 500 fr als het moet
opgestuurd worden.

De boekenbeurs zla plaatsvinden in hel
Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102
Ie 3000 Leuven, op vrijdag 14 mei van
14.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 15mei
van 10.00 tot 17.00 uur.

Speciale aandacht zal geschonken wor-
den aan de afzonderlijke vakpublikaties
van leden van de LAPP en van het
academisch en wetenschappelijk perso-
neet van de Faculteit der Psychologische
en Pedagogi ..che Wetenschappen.
001. testrnutcriaal lal tentoongesteld
worden.

Ii'rl<'"glllg vukutun:

. Sekretariaat
Algemene Studentenraad

De algemene voorwaarden voor deze
halftijdse betrekking (M/V) kunt u
vinden in VETO jg. 8, nr. 26 (dd. 29
april '82), pagina 7; er zijn nog
exemplaren van dit nummer beschik-
baar in 't Stuc.

De kandidaturen worden ingewacht tot
en met woensdag 19 mei om 14 uur.
Sollicitaties aan:

Algemene Studentenraad
E. Van Evenstraat 2d

3000 Leuven
(016/224438 of 236773)

Kopiëren? Jawel, op sociale raad!
Anderhalve (1,5) frank, niét duur!

r---- - - - - - -- -----"
. - ZOEKERTJE: 20fr. II '. Gebruik onderstaand moster. I teken per vakje, I vakje tussen de woorden. Zenden aan Van Evenstr. 2d I
I I
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