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Sans-papiers sensibiliseren in universiteitsgebouw

Studenten lorseren Kampusasiel in Arenberginstituut

Twee baby's sterven door verkeerde etikettering
Op het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg zijn de afgelopen dagen twee premature baby's gestorven omdat ze geïnjekteerd werden met
kaliumkloride in plaats van met glukosc. De producent van de arnpules - het Duitse bedrijf B.Braun - denkt dat een menselijke [out bij
de etikettering de oorzaak is. Dankzij een snelle reaktie van de akademische staf kon erger voorkomen worden.

Toen de eerste premature baby geïnjekteerd werd, kreeg hij een hartstilstand. Omdat er nog andere kornplikaties waren, werd het
verband met de inspuiting niet direkt gelegd. Kinderarts Devlieger vond de situatie niet normaal, en liet een autopsie uitvoeren. Toen hij
afgelopen vrijdag een tweede premature baby behandelde, zag hij onmiddellijk na de inspuiting een reaktie, en bemerkte een
hartstilstand. Hij onderbreekt de injektie en reanimeert de baby nog. Bij een smaaktest blijkt de arnpulc een bittere en zoute vloeistof te
bevallen, en geen suikeroplossing. Bij nader onderzoek wordt nog een arnpule met een zoutoplossing gevonden.

Onmiddellijk worden de diensthoofden en de rektor verwittigd. Er wordt beslist alle ampules in te zamelen, het nodige personeel
terug te roepen. Zaterdagochtend om acht uur waren alle andere ziekenhuizen op de hoogte. Een voorlopige analyse wijst uit dat er in de
ampules kaliumkloride zat, een oplossing die hartritmestoornissen tegengaat. Het Leuvense parket werd verwittigd, en stelde ondertussen
een onderzoek in. Volgens de rektor valt een misdadig opzet niet uit te sluiten, maar is het heel onwaarschijnlijk dat de verwisseling van
de etiketten in het ziekenhuis gebeurd is. De KU Leuven betrekt haar ampules met kaliurnkloride niet hetzelfde bedrijf, waardoor de
arnpules een verschillend uitzicht en grootte hebben. Het nog niet afgelopen onderzoek wijst in de richting van een menselijke fout bij de
etikettering.
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OP dinsdag negentien januari
neemt de groep sans-papiers
die eerder in de Ufsia en de

Leuvense Freinetscholen Appeltuin en
Zevensprong te gast waren, voor twee
weken hun intrek in een ruimte in
het Arenberginstituut in de Naamse-
straat. Onder druk gezet door de
bezetting van de kapel van het Paus
Adrianus VI-college door de Sociale
Raad der Leuvense studenten, gaf de
KU Leuven daarvoor de toelating.

Althans dat menen de studenten, want
volgens rektor Oosierlinck was die aktie
helemaal niet nodig: "Als ze het gewoon
gevraagd hadden, zouden wc het ook ge-
daan hebben. Voor Nieuwjaar hadde-n wij al
eslist een ruimte ter beschikking te stellen
van Caritas, zodat die daar van Nieuwjaar
tot Pasen asielzoekers konden onderbren-
gen. Dat ging toen niet door omdat Caritas
die ruimte voor een veel langere tijd wil-
de." Dat de KU Leuven niet zelf het initia-
tief nam, en weinig ruchtbaarheid gaf aan
die beslissing verklaart de rektor door dl'
delikaatheid van dergelijke akries: "De
asielkwestie is een enorm probleem, en het
is goed dat de studenten aan bewustwor-
ding doen, maar je moel die mensen ook
niet opvoeren als curiosa. lk vind het na-
lopen van andere initiatieven niet zo geluk-
kig. Sommige scholen doen zoiets alleen
om in het nieuws te komen."

De Sociale Raad - een geleding van de
Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
(LOKO) - wil met deze aktie de universt-

" -

taire gemeenschap sensibilise-
ren. Gezien de lesvrije week
wordt deze week de aandacht
vooral gericht op de akaderni-
sche wereld. De bedoeling is
dat ook de KU Leuven - het
rektoraat dus - zich in het
publieke asieldebat mengt, en
het zo weer op gang trekt.
Rektor Oosterlinck heeft al bij
herhaling benadrukt dat de
akademische overheid zich
altijd in maatschappelijke de-
batten dient uit te spreken.
De rektor vindt dat het Zelf-
standig Akademisch Perso-
neel (ZAP) - de proffen dus
- het meest geschikt is om
lTJl standpunt in tc nemen
over de sociale problemen IJl

de maatschappij. "Het is de
taak van de overheid om dat
ie ondersteunen," aldus de
rektor, "maar zijn er veel
voorstellen geweest? Wil' is
er beter geplaatst om een
standpunt in te nemen over Deze zes sans-papiers nemen vanaf dinsdag twee weken hun intrek in het Arenberginstituut. Lees er alles over in het
kerkasiel dan professor Torfs? middelpunt over kampusasiel, pagina 's 6 & 7. (Joto Ivan Put)
Maar zelfs hij zegt dat hij te weinig tijd zelf hebben moeten vragen om dit initia- geïnteresseerden in kontakt komen met de
heeft, en zich moel inwerken. Als ik een tief." problematiek," aldus de Sociale raad.
standpunt inneem, zouden zij de eersten
zijn die het zouden afschieten als te weinig
onderbouwd." Rektor Oosterlinck bena-
drukt de waarde die hij hecht aan het
Centrum van Kristelijke Etiek. De rektor
betreurt het evenwel "dat de tekst die het
centrum ging schrijven nog niet af is.
Bovendien is het jammer wij het centrum

Door haar aktie wil Sora de sans-
papiers een plaats geven aan dê onderhan-
delingstafel. Zo wordt bijvoorbeeld een ge-
sprek met het Gemeenschappelijk Buro -
waar de rektor, de vice-rektoren en deka-
nen lid van zijn - van de universiteit aan-
gevraagd. De rektor heeft alvast toegezegd
om naar de grieven van de sans-papiers te
luisteren, als hem daarom gevraagd wordt.
Op inhoudelijk vlak, beklemtoont Luk
Vandcnbcrghe namens Sora "de autonomie
van de groep sans-papiers. Het is niet ver-
antwoord zelf eerst eisen op te stellen om
dan in konflikt te komen met de sans-
papiers. Wij geven een kader dat zorgt voor
morele steun." Het Sora-standpunt over het
vluchtelingenprobleem (zie pagina zeven)
dat vrijdagnacht ingenomen werd, tracht
eisen te formuleren waarvoor een zo breed
mogelijk maarschappelijk draagvlak bestaat
en sluit nauw aan bij dat van de sans-pa-
piers. Op de perskonferentie lichuen de
sans-papiers nogmaals toe dat ze geen open
grenzen eisen. Op maandag achttien janua-
ri dienen de sans-papiers die betrokken
waren bij het kerkasiel vijfhonderd tot dui-
zend dossiers in voor regularisatie. Op dit
moment hebben er al genoeg scholen toe-
gezegd om de aktie voort te zetten tot aan
de Paasvakantie. De komende twee weken
is het aan de leuvense universiteit en haar
studenten om op een inhoudelijke en inte-
gere manier een bijdrage te leveren aan het
maatschappelijke debat.

Tijdens de tweede week willen de sans-
papiers en Sora zo veel mogelijk studenten
bereiken. De Sociale Raad roept de studen-
ten daarom op om hun steun te betuigen
door het Arenberginstituut te bezoeken (zie
middenpagina's). Zo kan de "site van het
kampusasiel een denkcentrum worden
waar studenten, professoren en andere

(bd)
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• lezersbrieven
Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretarlaat in de

's Meiersstraat 5,3000 Leuven en moeten vóór vrijdagnamiddag 16.00 u binnen zijn,
liefst op diskette of via e-mail veto@veto.student.kuJeuven.ac.be.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen of op

Leuvense (studenten-jaktualitelt. Anonieme brieven komen nooit In aanmerking: de
schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk
en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties Inbegrepen, wat overeen komt met

± 1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) worden in principe ingekort. De redak-
tie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Vijftien jaar
(is) Wel
Ik ken tien verschillende tipes interview,
waarvan ik de helft heb uitgeprobeerd in
'De Standaard' en 'Het Nieuwsblad'. 'Veto'
van elf januari onthult een elfde: geen
voorbereiding, één vraag, indianenkreten,
telefoontjes achteraf. .. Wat een verschil
met een Radio 3-gesprek een paar dagen
later. Maar ik heb teveel sympathie voor dit
weekblad om er een punt van te maken.
Laten we het wijten aan de tijdsdruk waar-
over de Veto-medewerker het voortdurend
had.

Gun me dan echter een kans zelf iets te

Veto
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven
Tel 016/22 44 38, Fax 016/22 oi 03
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schrijven over het uitgangspunt van het ge-
sprek, het jubileumnummer 'Vijftien jaar
We!.' Zeker uit fair play tegenover de me-
dewerkers. Een overzicht van deze periode
brachten eerste schepen C. De Vlies
(kultuur te Leuven), Minister L. Manen
(letterenbeleid). Minister E. Van Rompuy
(mediabeleid), Professor W. Van Belle (taal),
J. Bouveroux (radiojournalistiek). D. TieIe-
man (tv-journalistiek), B. Broens (Belga)
en H. Meert (teater). Zelf publiceerde ik
een studie over filosofische en psychologi-

sche aspekten van de verbeelding.
Wat de telefoontjes achteraf betreft ...

De stijl van 'Humo: is - wellicht geschikt
voor de humoristische inkleding van TV- en
radioprogramma's - sinischer geworden
sedert de overname door Mediaxis. Geen
norm voor literatuur, eerder verwant aan
het groteske. G. Mortier wil vooral een
komiek zijn. Over de lessen van H. Brems
kan ik niet oordelen (was nooit student bij
hem), zijn interesse voor Vlaamse poëzie is
bekend. Wel hebben nogal wat auteurs be-
zwaar tegen zijn zelfgekozen rol als 'Iitera-
tuurpaus'. een faktor van Oude Politieke
Kultuur. Vandaar enige polemiek.

Overigens, de namen van de mede-
werkers (eerste jaar) kwamen voor op alle
affiches en in de advertenties.

blijft'. Dit klopt niet helemaal (meer). Sinds
één september 1998 respekteert de PKK
een (derde) eenzijdig staakt-het-vuren om
onderhandelingen af te dwingen voor een
politieke oplossing, met respekt voor de
Turkse territoriale integriteit! Öcalan heeft
immers ingezien dat de oorspronkelijke eis
(een onafhankelijk Koerdistan) momenteel
niet meer haalbaar is. De centrale kwestie
draait nu rond gelijke rechten en autono-
mie voor de Koerden. Het lijkt erop dat de
Koerdische bevrijdingsoorlog (voorlopig
althans) verloren is. De Koerdische bevrij-
dingstrijd is dat allerminst.

De PKK (als bevrijdingsbeweging) heeft
het militair niet kunnen halen van het door
de Navo uitgeruste Turkse leger. Ankara
weigert ten stelligste te onderhandelen met
'terroristen'. Orwelliaans taalgebruik! In het
zog van <!e (derde) militaire staatsgreep in
1980 bereikte de Turkse staatsrepressie on-
gekende hoogtes: eksekuties en folteringen
op grote schaal (lees poging tot genocide).
De geWapende strijd van de PKK begon pas
in 1984 als reaktie op het Turkse staatsge-
weid (de oorzaak!). (Angstvallig verzwegen
in de westerse perst) Sindsdien zijn min-

vervolg op p. 10

van de Kommissie. Dat was geen produktie uit het
gekanonisccrde sirkwic, maar een zeer bijzondere
manifestatie, waarvan de Konunissic vond dat 7C
belangrijk en interessant was voor de gemeenschap.

Sommige van dl' meer zichtbare projekten
van de Kultuurkommissie zijn inderdaad gericht
op presentatie, bijvoorbeeld als het gaat om een
eredoktoraat en de organisatie van een kultuur-
manifestatie daarrond. De kandidaten die de Kom-
missie voorstelt voor een eredokteraat zijn noch-
tans niet systematisch mensen die een traditioneel
kultuurbeeld vertegenwoordigen: één van onze
kandidaten die door de Akadernische Raad werd
aanvaard, was Peter Sellars. Ook 'repertoire' kan
overigens behoorlijk eigentijds gebracht worden:
de Brückner-sym[onie gedirigeerd door Philippe
Herreweghe, die wc bij de opening van het akade-
miejaar 1998·1999 te horen kregen, was geen
déjà-vu konsen. Wij zijn absoluut van mening dat
de Kommissie fleksibel moet zijn, en we willen
geen vragen en opmerkingen uit de weg gaan.
Ook tradities van jaren geleden, zoals de opzet van
Uur Kul'tuur, de rekurrerue subsidiëring van het
Stuc, van lthaka. van de toneelgezelschappen of
de toelagen van de ensembles, kunnen op ieder
moment ter diskussie worden gesteld. Nieuwe
ideeën en kontakten worden in overweging ge-
nomen in het vooruitzicht van het jubileumjaar
2000, met een spanning tussen de vraag naar ge-
kanoniseerde kultuurevenementen - en die vraag
komt ook wel eens vanuit de basis - en de uit-
drukkelijke wens van de Kommissie om andere
initiatieven een kans te geven, om zo een kultuur
van verschillen te bevorderen.

De Kultuurkommissie:
professor Wilfried Rombauts (voorzit-
ter), Leen Bockaert (kultuurkoördina-
tor), professor Paul Busselen, profes-
sor Mark Debrock, Karolien Derwael
(Stuc), Karel D'huyvetters, professor

Raf Dekeyser, professor Jan Godderis,
Sabien Lust, Kim Neuskens (studen-
tenvertegenwoordiger), professor Lut
Pil, Kristina Van Lerberghe, professor

Luc Verpoest, professor Joris
Vlasselaers. professor Christoffel

Waelkens, en Siska Waelkens
(ten toonstelt ingsverantwoordel ij ke

KU Leuven)

H. Devroe

I(UL versus PIU(
Graag enkele bemerkingen bij het artikel
'Oefende de Turkse regering druk uit op de
KUL?' De PKK wordt hierin eenzijdig be-
schreven als een 'afscheidingsbeweging' die
'het geweld niet schuwt zodat de patstelling

~ vrije tribune
De vrije tribune kan bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven en moet vóór vrijdagnamiddag

16.00 u binnen zijn, liefst op diskette of e-mail veto@veto.student.kuleuven.ac.be.
De vrije tribune staat open voor iedere perscon of organisatie die met redelijke argumenten een standpunt verdedigt of een

gefundeerde mening formuleert. Het standpunt kan vrij aangebracht worden. De Persoon of organisatie is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de inhoud en kan slechts één maal per jaar een vrije tribune krijgen. De vrije tribune wordt steeds ondertekend met
naam, studiejaar en volledig adres, en is onder geen beding anoniem.

Eventuele teakties op een vrije tribune worden uitsluitend gegeven via lezersbrieven.
De vrije tribune wordt ofwel integraal ofwel niet gepubliceerd en is niet langer dan 7.000 tekens (spaties inbegrepen, wat

overeenkomt met ± vier getikte bladzijden met dubbele interlinie). De redaktie behoudt zich het recht voor de vrije tribune niet te plaat-
sen als aan de criteria van redelijke argumentatie, een standpunt en gefundeerd zijn niet strikt voldaan wordt.

Soap, Laïs en videotapes
In zijn artikel naar aanleiding van de kultuurdag
(Veto, dertig november 1998) lormuleert uw
medewerker een aantal kritische bedenkingen
over de werking van de Kultuurkommissie en
over de kultuurdag. Dl' Kultuurknmrnissie lijdt
volgens uw medewerker aan "representatiedrilt"
en slaagt er niet in om een geïntegreerd kultuur-
beleid te voeren. De Kommissie, aldus de auteur,
biedt geen serieuze reflektie over de plaats van
kultuur aan de universiteit. en is zelfs nog toe aan
een diskussie over de inhoud van 'kultuur'. De
kultuurdag ziet uw medewerker als een geveltje
dat het gebrek aan kultuurbeleid moet maskeren.
Hieruit blijkt dat de Kommissie moeilijkheden
heeft met de zichtbaarheid van haar beleid.

Nochtans, binnen de grenzen van wat
budgettair mogelijk is en naast de representatie-
opdrachten die we van de akadernische overheid
krijgen, hebben we wel degelijk de ambitie om
een (kultuur)beleid te voeren. Dat beleid zet twee
lijnen uit. Er is het Uur Kul'tuur; een eigen pro-
duktie van de Kultuurkommissie/koördinatie.
Maar het is niet de bedoeling dat het integrale
kultuurbudget daarvoor wordt gereserveerd. Het
subsidiëren van allerlei initiatieven vanuit de basis,
vanuit de universitaire gemeenschap - de twee-
de, misschien wel belangrijkste lijn - zou dan
onmogelijk zijn. Wij koppelen aan de subsidiepoli-
tiek wel degelijk een reflektie over de inhoud van
kultuur vandaag, in het bijzonder binnen de uni-
versitaire gemeenschap. En wij vinden dat niet
overbodig.

Die reflektie over kulturele behoeften aan de
basis leidt tot een bepaald kultuurprofiel. dat
overigens niet definitief is omdat die diskussie
vanwege de inherente dinarniek van elke kultu-
rele praktijk en receptie nooit algesloten is. Alles
wat wij binnen dat profiel kunnen thuisbrengen,
willen we zoveel mogelijk stimuleren. Dat profiel
is wellicht te weinig zichtbaar. Wij beseffen dat wij
als Kultuurkommissie daarom misschien wel een
probleem hebben met ons imago, en dat in beide
richtingen: niet enkel de basis, maar ook ome
akadernische overheid heeft het wel eens moeilijk
met het kultuurprofiel dat wij voorstaan. Werken
aan een betere zichtbaarheid van ons beleid moet
om sterker bezighouden. vandaar deze reaktie.

Hoc ziet dat kultuurprofiel er nu uit? De
Kommissie wil bewust l'en ruim kultuurkonsept
hanteren: niet cksklusicf een konscrvatievc visie
- kultuur als kollektief geheugen, sterk gebonden

aan traditie - of een normatieve visie - gebonden
aan een specifiek engagement. Kultuur is een om-
vattende levenswijze, en is essentieel een kultuur
van verschillen. In dat dinarnisch profiel passen
allerlei populaire kunstvormen en mikrokuhurcu.
naast historische en eigentijdse kultuurfenome-
nen. De Kommissie wil zeker geen etnocentrisch
kultuurkonsept hanteren en zal geen manifestaties
afwijzen omwille van enige vorm van anders zijn.
De Bangladesh-avond van twee februari 1998 is
daarvan één recent voorbeeld. (De aanvraag van
de Roze Drempel, waarnaar uw medewerker ver-
wijst. werd door de Kommissie niet gehonoreerd.
Niet omdat de Kommissie inhoudelijke problemen
zou hebben met 'hornofotogralie'. De organisato-
ren vroegen om een tentoonstelling te mogen
houden in de Universiteitshal, hoewel de vcreni-
ging geen banden heeft met de KU Leuven. Deze
vraag werd ten onrechte doorgeschoven naar de
Kultuurkommissie. die geen bevoegdheid heeft
over het toekennen van lokalen. In de Konunissic
leeft uiteraard de bereidheid om homofotografie
als kultuur te erkennen.) Ook voor nieuwe en
ongewone media wil de Kommissie aandacht heb-
ben, zoals blijkt uit de toekenning van de kultuur-
prijs Blanlin-Evrart aan installatiekunstenares
Joëlle Tuerlinckx.

In verband met het aanbod aktieve kultuur-
beoefening, blijft de bijdrage van de Kommissie
niet beperkt tot de universitaire ensembles, zoals
uw medewerker schrijft. Ook toneel (Cato, Ger-
mania, Rornania, Stuc) en dans (Klapstuk) worden
al enkele jaren systematisch gesteund door subsi-
dies van de Kommissie. Wat de subsidiëring van
deze en andere, okkasionele, aktiviteiten betreft, is
het de bedoeling dat de aanvragers uit de basis de
mogelijkheid krijgen hun eigen visie, hun eigen
profiel uit te werken. De Kommissie stimuleert
datgene wat ze acht bij te dragen tot het kultuur-
profiel dat ze voor ogen heeft. Nogal wat subsidie-
aanvragen worden niet door de Kommissie ge-
honoreerd. Als ze wel subsidies toekent. is de
Kommissie vaak te weinig zichtbaar of wordt haar
aanwezigheid eerder gelezen en begrepen als die
van een sponsor. Nochtans is de motivatie om een
projekt te steunen helemaal anders: het gaat om
het kultuurprofiel dat de Kommissie verdedigt en
niet om haar eigen profiel. De teaterproduktie
Kohelet, door Dubbelspel (Stuc-Kultureel Cen-
trum) geprogrammeerd in het najaar 1998, is bij-
voorbeeld mede mogelijk gemaakt door de steun
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Hervormingen in de Vlaamse opleidingen Taal- en Letterkunde

Opent keuzevriiheid toekomstperspeklieven?
4) innen enkele jaren kunnen studenten Taal-en letterkunde misschien niet

langer alleen kiezen tussen de richtingen Germaanse, Romaanse of Klas-
sieke talen. De dekanen van de Vlaamse universiteiten hebben beslist om

naast die traditionele kombinaties in de toekomst vijf nieuwe talenkombinaties
aan te bieden: Frans-Nederlands, Frans-Engels, Frans-Latijn, Spaans-Engels en
Frans-Duits. Willy Evenepoel, dekaan van de Leuvense Letterenfakulteit, kadert
het nieuwe voorstel binnen het rationaliserinqsplan van ererektor Dillemans.

Willy Evenepoel: "Al tien jaar geleden be-
stond er op onze fakulteit interesse in het
aanbieden van nieuwe kornbinaties. maar
naar aanleiding van het Plan Dillemans is
het licht nu principieel op groen gezet. De
praktische problemen die ervoor zorgden
dat het idee vroeger terug werd opgebor-
gen, zijn er nu ook nog wel, omdat de kon-
krete organisatie van zo'n hervorming nu
eenmaal heel wat voeten in de aarde heeft.
Alleen al de lessenroosters kombineren i
bijvoorbeeld een niet te onderschatten
taak." Daarom besloten de betrokken deka-
nen van de Vlaamse universiteiten dan ook
dat het idee pas ten allervroegste in het
akademiejaar 2000 - 2001 in de praktijk
kan worden gebracht.

Boksen

Bovendien is het belangrijk dat de op-
leidingen op universitaire leest geschoeid
blijven, vindt Evenepoel: "Omdat we het-
zelfde nivo willen blijven handhaven ko-
men we ook voor inhoudelijke problemen
te staan. In Romaanse is het bijvoorbeeld zo
dat het Frans daar op dit moment drie vier-
den van het programma uitmaakt, en
Spaans bijvoorbeeld één vierde. In Ger-
maanse zit je dan weer met Engels, dat daar
de helft van het programma beslaat. Hel is
dus niet 70 simrel om zomaar een kornbi-
niltic van Fngcls cu Fran-, in elkaar tc hok-
sen." Dat de mogelijke populariteit van de
nieuwe kornbinaties een invloed kan heb-
ben op het aantal studenten dat bij de tradi-
tionele opleidingen blijft en op die manier
gevolgen zou kunnen hebben voor het
akademisch personeel. is een gegeven dat
de dekaan niet onbekend is.

"Hoewel het ballonnetje
van de nieuwe kombinaties
op diverse plaatsen goed ont-
haald werd, klinken er ook
andere stemmen, vooral dan
bij die departementen waar
talen - zoals het Oudgrieks
- aan populariteit dreigen in
te boeten."

Feit blijft wel dat de populariteit van de
mogelijke nieuwe kornbinatics erg hoog
kan zijn, misschien zelfs hoger dan die van
de bestaande taal- en kultuuropleidingen
aan de universiteiten. Uit een enquête on-
der Gentse eerstejaarstudenten bleek alvast
dat vooral de kombinatie Frans-Engels hoge
ogen zou kunnen gooien. Die populariteit
zou vooral te maken hebben met de waar-
de van ér~ nieuwe talenkombi~aties op een
arbeidsmarkt waar talenkennis steeds meer
een belangrijke troef wordt. Bij spraaktech-
nológiereus Lernout & Hauspie, wordt dit
alvast bevestigd. Voor administratieve en
praktijkgerichte jobs wordt eerder de voor-
keur gegeven aan mensen die het Frans en
Engels beheersen dan de kombinatie Engels
en Duits bijvoorbeeld. Ook bij het Brusselse
vertaalburo Nel hebben kandidaten met
kennis van Frans én Engels een beentje

voor op Duits- of Spaanstalige gegadigden.
Toch is het niet alleen de marktwaarde

die van tel is geweest bij het nieuwe idee,
benadrukt dekaan Evenepoel: "Het is wel
zo dat de band tussen pakweg de Romaanse
talen historisch gegroeid is, ze hebben im-
mers dezelfde moeder en dat is het Latijn.

huidige verbinding met het Grieks.Volgens
hen is het Grieks onontbeerlijk voor een
goede studie van het Latijn. Jonas vreys.
onderwijsverantwoordelijke van de studen-
tenkring Germania, ziet op zich geen graten
in de nieuwe ideeën, maar twijfelt eraan of
het haalbaar is om ze voor één oktober
2000 te realiseren. Het feit dat - als gevolg
van de rationaliseringsgedachte achter het
Plan Dillemans - niet elke kombinatie aan
elke universiteit aangeboden zal worden, is
volgens hem geen bezwaar.

Toch is het onder de Lellerendekanen
van de Vlaamse universiteiten vooralsnog
geen uitgemaakte zaak welke opleidingen.
waar gegeven zouden worden. Op drie
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Toch zijn nieuwe kombinaties best weten-
schappelijk verantwoord: vanuit funktio-
neel en strukturalistisch perspektief bij-
voorbeeld kunnen die andere konsiellaties
wetenschappelijk zeer interessant zijn, en
zelfs de kontakten tussen de verschillende
taalwetenschappen bevorderen. Vandaar
ook dat je ze in andere landen al een tijd-
lang in het oplcidingsaanbod terugvindt."

Graten

De studenten reageren alvast verdeeld.
Studenten Klassieke Talen vrezen dal het
Latijn in de nieuwe kombinatie met het
Frans een lager nivo zal halen dan in de

februari wordt daarover een eerste verga-
dering gehouden. Eén van de agendapun-
ten, is ongetwijfeld het opleidingsaanbod
van de KUB. Op dit moment wordt de
opleiding Romaanse Talen daar niet gedo-
ceerd. Of de KUB de bevoegdheid zal krij-
gen om kornbinaties met Frans aan Ie bie-
den is dus nog zeer de vraag, ondanks hel
feit dal de KUB daar vragende partij voor
is. Een ander praktisch probleem i\ de
vraag wal er te gebeuren staal met het
rnajor/rninorsysteern. Mag een studcru met
minor Frans bijvoorbeeld ook later les gaan
geven in deze taal?

Hoewel het ballonnetje van de nieuwe
kornbinatics op diverse plaatsen goed oru-

FKK·Nominaties
Vorige week verscheen in de Veto een lijst van vrije verenigingen die een aanvraag had-
den ingediend bij Kringraad om erkend te worden. Deze lijst was echter niet volledig: de
vereniging Werkgroep Demokratisch Onderwijs (WDO) heeft ook een erkenningsaan-
vraag ingediend. Deze vereniging heeft als doelstelling het onderwijs te demokratiseren.

Verder hadden twee verenigingen hun aanvraag laattijdig ingediend, met name de
R<n.e.Drempel- de vereniging rond homo's, lesbiennes en bisexuelen - en de Aktief
Linkse Studenten - een vereniging die ijvert voor onderwijsreebren binnen een maat-

• &cl1iiPpeliJk projekt van ernanstpaüe.
.:. Vrijdag làatstleden beeft de Algemene Vergadering van Kringraad besloten deze twee
a1~~og toe te laten tor de erkenningsprocedure. Hiervoor waren twee redenen. Ten eerste
ging het over twee verenigingen die reeds vorig jaar erkend waren: hun werking voldeed
vorjg jaar dus aan de vereisten om erkend te worden. Ten tweede is deze laattijdige toe-
lating niet problematisch voor de verdere procedure.

Dit betekent dat eenieder nog de tijd heeft tot vrijdag tweeëntwintig januari, 18.00 u
om schriftelijke klachten in te dienen tegen de DU in totaal twaalf aanvragen (zie ook
vorige Veto). De klachten moeten gebaseerd zijn op de zeven criteria die in het FKK-
reglement staan opgenomen. Dit reglement is te bekomen op het Kringraad-kantoor;
alwaar ook de aanvragen kunnen ingekeken worden. U kan er elke werkdag terecht
tussen 14.00 ti en 18.00 u. Kringraad is te vinden in de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
Telefoneren kan op het nummer 016/22.3] .09.
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haald werd, klinken er ook andere stem-
men, vooral dan bij die departementen
waar talen - zoals het Oudgrieks - aan
populariteit dreigen in te boeten. Luc Van
Der Steekt. POK-voorzitter Latijn en Grieks:
"Onze POK formuleert de bedenking dat
nieuwe kombinaties met Grieks even haal-
baar of onhaalbaar zijn als nieuwe kom bi-
naties met Latijn, De eksklusieve band rus-
sen het Latijn.en het Grieks wordt hier nu
doorbroken, ~rwijl Grieks voor classici
eigenlijk nog steeds bijzonder au raktief is.
Voor mij persoonlijk is de prioriteit die hier
aan het Lat1n gegeven wordt. helemaal
niet zo evident. Maar dat schijnt de gang
van het leven te zijn."

(foto Dirk Bernard}

Bij het doorvoeren van evcm uele ver-
nieuwingen mag men niet overhaast te
werk gaan, vindt Van Der Siockt verder:
"Een nieuwe richting moel ook haal' onder-
wijskundig rclcrcru ickadcr opbouwen, en
ik vraag me persoonlijk al of dal binnen de
gestelde termijn mogelijk is. Ik heb de in-
druk dat hei iniriaticf voor l'en nieuwe
kombinatie als Engclv-Frans ingegeven is
door sommige konringcrue omsiandighc-
den." Daarmee i\ niet gezegd dat de markt-
ekonomie allesbepalend is geweest voor het
lanseren van dl' nieuwe mogelijkheden.
Toch speelde diezelfde ekonornische rcali-
teil - 00" in hel Plan Dillemans - een
niet te oudervehanen rol, \\IJl vooral lot
uiting komt in het kit dat aanvankelijk
sprake was van komblnauc-, VJn bijvoor-
beeld geschiedeniv met ekonomie.

Wal Uil dl' verdere bcvprckingcn naar
voor zal komen, Î'> nog niet duidelijk.
Bovendien bevinden de gesprekken zich
nog in een premature faze, en zijn verre-
gaande uitspraken hiel' nog niet op hun
plaats. Wal de uiteindelijke gevolgen van de
hervormingsplannen voor de student zullen
zijn, valt dus voorlopig al Ie wachten. Nieu-
we talenkornbinatics lijken - mits een vol-
doende wetenschappelijke onderbouw -
alvast een aanlokkelijk perspektief, zowel
door hun inhoudelijke diversiteit als door
de gunstige beroepsmogelijkheden van
sommige kombinaties. Op de vergadering
van Kringraad afgelopen vrijdag beslisten
de studenten zich Uil Ie spreken voor de
kornbinaties met moderne talen. De kornbi-
natie Latijn-Frans kon evenwel niet reke-
nen op cntocslasme vanuil studentenhoek.

Jeroen Lissens
Sofie Overstijns
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Half-time debat VRG: twee en een half jaar justitiehervormingen
•Ic anze

Gorige week organiseerde het
Vlaams Rechtsgenootschap
(VRG), in het kader van haar

half-time-aktiviteiten, een debat over
twee en een half jaar justitiehervor-
mingen. Sprekers van divers politiek
allooi kregen de kans om in de Pieter
De Somer Aula de partijstandpunten
uiteen te zetten over de geïntegreerde
politie, de vertikaliserinq van het
Openbaar Ministerie en de Hoge Raad
voor Justitie - het Oktopus-akkoord
met andere woorden. Ondanks scher-
pe vragen vanuit de akademische
wereld, hielden de politici zich opval-
lend gedeisd, alweer een signaal dat
de pre-kampaqne voor de verkiezing-
en vroeg begonnen is.

Vooraleer moderator Siegfried Bracke (VRT)
de politici aan het woord liet, opende pro-
fessor Alen - die staatsrecht doceert - het
debat door de grote lijnen van het Oktopus-
akkoord uiteen te zetten en reeds enkele
zwakheden bloot te leggen. Een eerste her-
vormingspunt betreft de verwezenlijking
van een geïntegreerde politie op twee
nivo's. Enerzijds een integratie van de ge-
rechtelijke politie en de rijkswacht tot een
nationale politie. Anderzijds een integratie
van de gemeentepolitie en de brigades van
de rijkswacht tot een lokale politie. De
professor stelde zich vragen bij de efficiëntie
van deze konstruktie waarbij hij zinspeelde
op de voordelen van een eenheidspolitie.
Renaat Landuyt (SP) antwoordde hierop
dat een eenheidspolitie een betere opIOSSi~&
zou zijn geweest. Maar toezegging was vol-
gens de sociaal-demokraat nodig om een
"deblokkering van het akkoord te berei-
ken." Bovendien was hij van_oordeel dat er
op langere termijn toch een eenheidspolitie
zal komen.

Tweede heikel punt van de justitie-
hervormingen vormde de vertikale integratie
van het Openbaar Ministerie (OM). Deze
vertikaliserinq - een term van Dehaene -
houdt in dat de parketmagistraten van de
KorrektioneIe Rechtbank voortaan in een
bepaalde strafzaak zullen optreden van in
het begin tot in het Hof van Beroep. Op dit
ogenblik worden de dossiers van zaken die
in hoger beroep zijn gegaan nog overgeno-
men door de magistraten van het Parket-
Generaal. Volgens Dirk Van Daele - Cen-
trum voor Strafrecht en Strafvordering KU
Leuven - is het voordeel van deze verti-
kalisering dat er tijd zal bespaard worden
doordat slechts één magistraat het dossier
moet instuderen. Bovendien zal de verja-
ring van bepaalde aanslepende zaken kun-
nen vermeden worden. Maar de politici op
het debat roerden geen vin over de verti-
kalisering. wellicht omdat deze hervorming
het zwakste broertje van het oktopus-
akkoord mag genoemd worden.

(foto David Maesen).

middellange termijn onmogelijk gemaakt.
Aan de eis van Walter Van Gerven 'komt
het huidige oktopus-akkoord nog bijlange
niet tegemoet. Voorlopig zal men het moe-
ten blijven doen met het organiseren van
eksamens en korte/stages. Eksarnens en
stages hebben de politisering wellicht ge-
deeltelijk kunnen terugdringen maar niet
kunnen uitroeien. Bovendien zal het voor
de leek waarschijnlijk naïef klinken dat
men plots kandidaat-magistraten zal vinden
die als individu geen politieke overtuiging
zijn toegedaan. De vele kritieken van aca-
demici op het Oktopus-akkoord komen
jammerlijk te Laat, gezien het akkoord wel-
licht een definitieve vorm heeft gekregen.

Marie-Anne Dedeurwaerdere
Bart De Schrijver

ondergeschikte prokureurs afschaft. Dit kan
leiden tot de situatie dat politieke benoe-
mingen alweer binnensluipen op het nivo
van het parket van eerste aanleg, waarbij er
vervolgens geen enkele kontrole meer
mogelijk is.

Als derde luik van de 'oktopus-trip-
tiek', zette professor Alen de Hoge Raad
voor Justitie in de kijker. Deze raad zal-be-
staan uit vierenveertig leden, waaronder
vier full-time leden. Ze is paritair samen-
gesteld zowel wat de twee voornaamste
taalgemeenschappen betreft als wat betreft
de leden-magistraten en de 'eksterne' le-
den, met een gewaarborgde vertegenwoor-
diging van 'elk geslacht'. De leden-magi-
straten worden verkozen bij rechtstreekse
en geheime verkiezing door de magistra-
tuur. De 'eksterne' leden - waarvan de
balies en de universiteiten er per taalge-
meenschap ten minste vijf voordragen -
worden in de Senaat benoemd. De Senaat
heeft daarvoor wel een twee-derde meer-
derheid nodig. Moderator Siegfried Bracke
vroeg aan de politici of zo'n omslachtige
procedure wel nodig was om politisering te
vermijden. Minister van Justitie Tony Van
Parys (CVP) verdedigde deze procedure
door te stellen dat men de Hoge Raad
moest dwingen om tot een konsensus te
komen. Volgens Van Parys ontsnapt dit
orgaan voortaan aan politieke kontrole, en
waren er dus verdere garanties nodig.
Renaai Landuyt (SP) replikeerde echter dal
deze ingebouwde garantie de politisering
niet zal vermijden. De moderator merkte
snedig op dat de partijen die deze justitie-
hervormingen zelf 'brouwden' er nu als de
kippen bij zijn om een aantal punten in
vraag te stellen. De talrijke studenten/kiez-
ers in de Pieter De Somer Aula keken
verwonderd toe.

mingen in de magistratuur op het terrein
niet zal worden waargemaakt. Het feit dat
de eksterne leden door de Senaat - een bij
uitstek politiek samengesteld orgaan -
worden benoemd, biedt geen waarborg in
dit opzicht, aldus de prof. Tegen alle vor-
men van politieke kleuring van het rechts-
apparaat brengt Van Gerven in dat de kan-
didaat-magistraten voor hun eerste benoe-
ming 'gedepolitiseerd' moeten zijn. Dit is
zijns inziens slechts mogelijk wanneer van
die magistraten in spe vereist wordt dat zij
een magistratenschoot met sukses zouden
hebben doorlopen. Wordt de toegang tot
die school-opengesteld voor alle universitair
gediplomeerden en worden de kandidaten
geselekteerd op grond van objektieve crite-
ria, dan wordt politieke rekrutering op

Inktvis6

De vertikalisering van het OM wordt
door de rechtsleer onrealistisch genoemd
daar zij er geen rekening mee houdt dat de
-meestal jonge- parketmagistraten uit de
rechtbanken van eerste aanleg op weinig
geloofwaardigheid kunnen rekenen bij hun
-meestal oudere- kollega's in hoger be-
roep. Daarenboven voelen de prokureurs-
generaal (pg's) zich in hun kruis getast
doordat ze hun greep op de zaken in hoger
beroep verliezen. Als tegemoetkoming bo-
den de Oktopus-partners hen weliswaar
een grotere 'koördinerende beleidsbevoegd-
heid' aan om op die manier eenheid onder
de prokureurs te bekomen. Maar men kan
zich de vraag stellen hoe een prokureur-
generaal nog een beleid kan uitstippelen als
die amper nog met de realiteit van een
konkreet strafdossier wordt gekonfronteerd.
Het meest verregaande gevolg van de
vertikalisering is dat ze het hiërarchisch
toezicht van het Parket-Generaal op haar

School

Professor Walter Van Gerven (verbin-
tenissenrecht) - in een reaktie op de stel-
lingen van de politici - vreest dat de op
papier bereikte 'objektivering: van benoe-
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Duizenden Kosovaarse studenten verbannen uit hun eigen unief

"Diktators kunnen niet omvergeworpen
worden door verkiezingen"

at jij verstaat onder 'universitair leven' hebben wij hier al niet meer
gehad sinds juni 1991, toen het Servische regime ons verdreef uit de
universiteitsgebouwen." Aan het woord is Albin Kurti, verantwoordelijk

voor de internationale relaties van de onafhankelijke studentenbeweging van de
Kosovaarse universiteit van Pristina. De recente intensifiërinq van de oorlog in
Kosovo (zie kader) maakt het de studenten niet makkelijker. Toch blijven ze
strijden voor hun rechten: in hun eigen taal en in hun eigen gebouwen gewoon
naar de les gaan. "En dat kan alleen maar in een demokratie", meent Kurti.

"De sociale status van studenten is heel
laag", zegt Albin Kurti. "Het is niet veilig
om te reizen omdat de Servische politie
gewoonlijk bussen en auto's tegenhoudt. Ze
fouilleren, mishandelen of arresteren zelfs
passagiers, zeker als het studenten zijn."
Omwille van die problemen koncentreren
de studenten zich op het in gang houden
van het universitaire leven in Pristlna. de
hoofdstad van de klein-Joegoeslavischc
deelrepubliek Kosovo. Om te beginnen
vergt het nogal wat organisatie om de les-
sen te laten doorgaan gezien het Servische
regime in J 99 J de ongeveer zestienduizend
etnisch-albanese studenten en achthonderd
tweeënzestig docenten simpelweg verbood
om de universiteitsgebouwen te betreden.
Maar er is meer, zo vertelt Kurti: "We
zamelen ook geld in voor studenten die
sociale problemen hebben, bijvoorbeeld
omdat ze gescheiden zijn van hun familie
doordat die zich in oorlogsgebied bevindt.
We hebben ook al een EHBO-kursus geor-
ganiseerd, en een petitie ingediend bij het
Internationaal Tribunaal in Den Haag om
het aftreden van Milosevic te vragen."

Het zag er nochtans zo mooi symbo-
lisch uit, afgelopen zomer. De delegatie
studenten die toen door Europa reisde -
en ondermeer in Leuven halt hield - be-
stond zowel uit Servische als Kosovaarse
studenten. Intussen hebben de Albanese
studenten de kontakten met hun Belgraad-
se collega's verbroken, "omdat hun ideeën
over 'de kwestie Kosovo' niet verschillen
van die van het Servische regime," zegt
Albin Kurti. "Het grootste resultaat dat deze
kontakten totnogtoe opgeleverd hebben, i\
dat de Servische studenten nu tenminste
geiilformeerd zijn over de echte toestand
hier. Net zoals de Servische soldaten die
hier komen vechten, was negenennegentig
procent van hen nog nooit in Kosovo ge-
weest. Pas als ze naar hier komen, zien ze
dat wij blank en beschaafd zijn, net als zij."

Boeken

De Universiteit van Pristina is een jonge
universiteit die snel zijn plaats verworven
heeft. Hoewel pas opgericht in 1970, telde
de unief in 1991 al zevenentwintigduizend
studenten en zowat duizend proffen. In dat
jaar veranderde het Servische beleid. Het
Kosovaarse parallelle onderwijssvstecm

voor onderwijs in het Servisch en het
Albanees werd vleugellam gemaakt. De
Kosovaarse onderwijsinstellingen werden
onderworpen aan een 'etnische zuivering'.
De Albanese universiteitstudenten. hon-
derdduizenden Albanese scholieren werd
de toegang tot hun schoolgebouwen ont-
zegd. In sommige lagere scholen werden
Servische en Albanese kinderen in geschei-
den gebouwen gestopt. Van de ene dag op
de andere hadden de universiteitstudenten
geen toegang meer tot hun aula's, de uni-
versiteitsbiblioteek - later zouden daaruit
alle boeken in het Albanees verwijderd
worden - sportzalen, refters enzovoort.

Veel keus hadden de studenten niet.
De universiteit en middelbare scholen zet-
ten zo goed en zo kwaad als dat ging hun
lessen verder buiten de schoolgebouwen, in
priveekamers - in miserabele omstandig-
heden dikwijls. Zeven jaar later is de toe-
stand nog net zo. Bovendien houdt de Ser-
vische politie razzia's in die gebouwen en
worden leraars voor de neus van de leerlin-
gen geslagen om angst in te boezemen. De
enige twee serieuze pogingen om het pro-
bleem op te lossen zijn mislukt. Het door
Milosevic ondertekende akkoord dat op
twee september 1996 gesloten werd en
waardoor de Albanese studenten zouden
mogen terugkeren naar hun aula's, is nooit
uitgevoerd. Een half jaar later bereikten de
Albanese studenten een nieuw akkoord,
dat dit keer werd tegengehouden door
Servische docenten van de harde lijn.

TWintig procent van de schoolgebouwen
is nog in gebruik. De Servische Kosovaren
- de Serviërs maken zo'n tien procent van
de Kosovaarse bevolking uit - mochten er
namelijk les blijven volgen. De kampagnes
van het Servische regime om met voorde-
lige leningen en behuizing studenten aan te
trekken, hebben er voor gezorgd dat een
kleine vierduizend studenten uit Servië en
Montenegro nu in de Kosovaarse hoofdstad
Pristina naar de unief gaan. De andere
tachtig procent van de schoolgebouwen
wordt ondermeer gebruikt om Servische
vluchtelingen uit Kroatië op te vangen,
maar meestal staan ze gewoon leeg. De
Albanese studenten hebben daarom de
Onafhankelijke Studentenvakbeweging van
de universiteit van Pristina opgericht. de
enige studentenbeweging die de universiteit
rijk is. Het doel van de studentenorganisatie

was om vreedzame protesten te organiseren
in de hoop weer toegang tot hun gebouwen
te krijgen. Van meet af aan legden ze er de
nadruk op dat ze niet willen dat de Servi-
sche studenten daarom moeten vertrekken.
De studentenbeweging houdt zich ver van
poliLieke uitspraken. Om hun eis te legiti-
meren verwijzen ze naar het internationaal
recht dat stipuleert dat het onderwijs in de
eigen taal een mensenrecht is.

Traangas

De akties werden gekoördineerd door
de op tien september 1997 opgerichte Uni-
versitaire Protestraad. waarin vijf studenten
en vier professoren zetelen. Zij letten er
skrupuleus op dat de protesten vreedzaam
en legaal zijn. Op die manier willen de Al-
banezen vermijden dat het Servische ge-
weId uitgelegd wordt als een reaktie op
Albanese p.~ovokaties. Niettemin bleef het
politiegeweld aanhouden en beantwoordt
de politie het vreedzaam protest vaak met
traangas en de wapenstok.

Een nieuwe opstoot van geweld in
maart van vorig jaar deed de aandacht van
de Albanese studenten verschuiven. De
Kosovaarse studentenbeweging organiseer-
de toen samen
met de Alba-
nese politieke
partijen en de
vakbond vier
geweldloze
protestdagen in
alle Kosovaarse
steden. De na-
druk lag hier
niet op de
schoolgebou-
wen maar op
de eis dat er
vrede komt. De
protesten wa-
ren wel duide-
lijk een politie-
ke daad van
verzet tegen
het harde
optreden van
het Servische
reg ime tegen
de Albanezen
in Dreniça.

Gevraagd
naar zijn me-

STUDENTfN iN I<OSOVo
V iN OEN ALTERNATiEF

KLAS L ok AAL , ..

ning over hoe de patstelling moet bestreden
worden, antwoordt Kurti: "Ik behoor tot
degenen die zeggen dat Servië alleen een
demokratie zal zijn als het verlost is van
zijn kolonie: Kosovo. Servië heeft een
oppositie die in feite niet bestaat. Ze hebben
een toestand geschapen waarbij je politiek
kunt overleven door te tonen hoe hard je
bent tegenover Kosovo". De Servische pre-
sident Slobodan Milosevic heeft zijn regime
opgebouwd dankzij de oorlogen die hij
gevoerd heeft, eerst in Slovenië, Bosnië en
Kroatië, en nu in Kosovo. Het is het tipi-
sche verhaal van een regime dat zijn eigen
interne problemen en diskussies in de kiem
smoort door een e~sterne vijand te zoeken.

Hoop

Een oplossing zien de Albanese studen-
ten niet direkt. De studentenbeweging gaat
onverminderd voort om Qun eisen te reali-
seren. Totnogtoe hebben bun- vreedzame
akties niets opgeleverd. Veel Kosovaren
hebben inmiddels hun hoop gesteld op het
Bevrijdingsleger van Kosovo (UCK) dat er
recent in geslaagd is om het Servische leger
terug te dringen. De studenten verwachten
veel van de internationale gemeenschap.
Kurti: "Diktators en dikraturen kunnen niet
omvergeworpen worden door verkiezingen,
demokratische instituten of een dernokra-
tisering van instituties. Diktaturen en dikta-
tors kunnen worden omvergeworpen door
bewegingen en revoluties. Maar in het ge-
val van Milosevic is er nog een bijkomende
mogelijkheid: het tribunaal van Den Haag.
In die laatste twee dingen zou de interna-
tionale gemeenschap moeten investeren."

Benny Debruyne

Kosovo politiek
Alleen een snelle en krachtige interventie van de Navo kan de zaak in Kosovo nog red-
den, zegt lbrahim Rugeva - de president van de Klein-Joegoslavische deelrepubliek
Kosovo - in een verklaring die hij zaterdag vrijgaf. De aanleiding was de Servische mili-
tairc aktie van vrijdag waarbij volgens het Albanese Kosovo Informatiecentrum zestig lot
tachtig Albanezen van het dorpje Reçak - dertig kilometer van de hoofdstad Pristina -
op brutale wijze vermoord werden. Enkele van hen waren rebellen van hel Kosovaars
Bevrijdingsleger (UCK), de rest burgers.

Sedert eind december - toen het drie maanden oude akkoord tussen president
Milosevic en onderhandelaar Holbrooke verbroken werd - is het geweld gaandeweg
gcëskaleerd. Verschillende bronnen melden dat Milosevic een 'troepenmacht heeft
samengetrokken aan de grens tussen Servië en Kosovo.

Het Westen ziet herzelfde sensrio herhaald als in Bosnië. Na alloop van die oorlog
luidde het kredo dat een korte en krachtige militaire ingreep van het Westen bij de aan-
vang van het konflikt de oorlog had kunnen voorkomen. Dm spreekt de Navo in augus-
tus vorig jaar harde taal. Er wordt gedreigd met bombardementen van de wegen zodat
de Serviërs geen troepen meer kunnen aanvoeren. In Macedonië houden de Verenigde
Staten al grondtroepen klaar. De druk op Milosevic wordt zo sterk opgevoerd dat bij op
twaalf oktober een akkoord sluit met vredesonderhandelaar Richard Holbrooke, een
overeenkomst die ondertussen dus weer geschonden is.

Al sinds Slobodan Milosevic aan het hoofd staat van het verscheurde land wentelt
hij zich in een nationalistisch discours om aan de macht te kunnen blijven en dissidente
stemmen in eigen land het zwijgen op te leggen. De opeenvolgende oorlogen zijn de
voedingsbodem voor dat nationalisme, Steeds bleef hij evenwel de bevoorrechte onder-
handelingspartner van de internationale gemeenschap omdat zijn regime voor stabiliteit
in de rcgi(l ZOl! zorgen. Ondertussen reageert de internationale gemeenschap gesjokkeerd
op het recente bloedbad. President Clinton dreigt met bombardementen op Belgrado.

(bd)
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Tété Makula over de aktie van de sans-papiers aan de [(U Leuven

"De Belgische overheid reageert alleen
als er drama's ziin"

Oinsdag negentien januari
neemt een groep sans-papiers
- vijf Kongolezen en een

Marokkaan - voor twee weken hun
intrek in het Arenberginstituut - een
gebouw dat toebehoort aan de KU
Leuven. Het is dezelfde groep die eer-
der al betrokken was bij het kerkasiel
in Antwerpen en het schoolasiel in de
Leuvense Freinetscholen Appeltuin en
Zevensprong. Tété Makula - een
Kongolees die al tien jaar in België
woont - is één van hun woordvoer-
ders. Hij legt uit waarom de sans-
papiers zoveel belang hechten aan de-
ze aktie aan de Leuvense universiteit.

(foto Johan Wynams)

rnatie geeft, en daarna is het afgelopen.
Men meent dat de universiteit als pedago-
gische instelling zich niet zou moeten inter-
esseren voor de realiteit van de samenle-
ving, zich niet moet uitspreken over het
leven van elke dag van de burgers. Wij
hebben de reaktie gezien van Carl Reyns,
de rektor van de Ufsia. Hij heeft gezegd
(leest voor): 'Hiermee willen we alle colle-
ga-wetenschappers aan het denken zetten.
De mensen zonder papieren vroegen ons of
ze asiel konden krijgen in onze kerk. Wij
waren van mening dat het onze rol is ten
dienste te staan van de samenleving. Wij
voegden de daad bij het woord en kunnen
niet onverschillig blijven tegenover de situ-
atie waarin de mensen zonder papieren
verkeren.' Ik denk dat wat wij verwachten
is, dat ook de universiteit hier in Leuven
geïnteresseerd is in het dienen van de
samenleving ...

Tété Makuia: «Dit probleem is een pro-
bleem dat de samenleving aangaat. Ik denk
dat wij al lang de roeping hebben om de
politieke autoriteiten te interpelleren over
het probleem van de mensen zonder papie-
ren omdat het een reëel probleem is, dat de
mensen al meerdere jaren raakt. Maa r we
hebben gezien dat dl' autoriteiten nog altijd
geen gebaar gemaakt om te antwoorden op
de problemen van de vans-papiers. Nu heb-
ben we be,li,t - al VOOI' dl' dood van
Sémira Adamu - dat al, het 70 zit, we ict,
moevu-u oudcrnc-nun d.u \ oldocndr im-
pakt had Olll dL' a.mdac lu van dl' 0\ crhcrd
tc wekken \ oor Oll7l' vii u.u i«. \ViJ lu-bben
kom akicu gekgd l'll d,l,Hlla liJll \\l' onze
aktie begonnen ,1,111 dl' Ulvia. ['11 I1U kom ik
terug op uw vraag. MCIl hl'cil dik\\ ijl, dl'
nr iging OI1l ('('11 univcrviu-it cnk.t s» l'l'-
schouwen ,1b l'('1l 1'1<1,1 \\.lil 111<'1' ml»

Behoren

Veto: Hebt u al kontakt f]ehad met de verant-
woordelijken van de universiteit?
Makuia: «Het is onze filosofie om onze
akties pacilistisch te houden. Daarom ver-
kiezen wij altijd voorafgaande kontakten.
Wij hebben nog geen persoonlijk kontakt
gehad met hen. maar de samenwerking
met dl' vtudcnrcn lorgde er voor dat 7ij
naar behorcu konden onderhandelen met
dl' univcrsiu-ir.»
Veto: ondertussen :::i/llt'1 .'/t'1I,1('.'1 scholen bereid
(1111 dt' akti« 1',1,1r/ te zenen tot Pitsen, v'iudt 11 dat
ook b"IIlII ..,,.iik "111I1'illel'lIII dt' kontende vcrkic-
?tlhJl'1l )

Makuia: «Ik heb daarnet gezegd dat onze
ambitie haar bron niet alleen vindt in wat
er drie maanden geleden gebeurd is. Het is
het logische gevolg van de opgelopen ont-
goochelingen. Al meerdere jaren onderne-
men wij aktie. Het was zeker niet ons doel
om iets te ondernemen in het licht van de
verkiezingen. Wij hebben vroeger al de-
monstraties georganiseerd, we zijn parle-
mentairen gaan opzoeken, we zijn naar het
kabinet van de minister van Binnenlandse
Zaken geweest. Zonder het minste resul-
taat, niets bewoog .»

"Wij hebben de indruk dat de Belgi-
sche overheid alleen maar reageert als er
drama's zijn, Het is bizar, maar dat is de
logika van de regering. Wij willen ons
evenwel niet inschrijven in dit soort logika.
Wij willen pacifistische akties houden en op
die manier het probleem op het publieke
forum plaatsen, zodat de politieke overheid
en de verantwoordelijken de zaak in han-
dersnemen. en oplossingen geven. Net als
bij andere problemen ...

Belgen zelf. »

«Ten tweede, vragen wij dat er reke-
ning gehouden wordt met de duur van de
illegale periode dat iemand in België ver-
blijft. De overheid meent dat die periode
niets vertegenwoordigt in de criteria om
geregulariseerd te worden. Als een persoon
evenwel uitgeprocedeerd is en een sans-
papier wordt, wordt aan een wijkagent ge-
vraagd na te gaan of die persoon in kwestie
nog op zijn adres woont. Hoe kun je niet
rekening houden met die periode, terwijl je
administratief gezien erkend hebt dat die
persoon aanwezig is op het territorium. Ten
derde, vragen wij een onafhankelijke kom-
missie voor alle dossiers. We hebben gezien
dat de situatie waarin we OIJS nu bevinden,
voortvloeit uit fouten - uit de iraagre in
elk geval - van de bevoegde administratie.
De overheid wil nu die regularisatie doen
en install~ert daarvoor een kommissie maar
tegelijkertijd herneemt men de struktuur
gedurende meerdere jaren voor tekort-
komingen gezorgd'J'Hct is veel soepeler, en
veel konkreter in elk geval om dit werk toe
te vertrouwen aan een onafhankelijke

Schade

Veto: Jullie willen de bevolking sensibiliseren.
Merkt u dat het persoonlijk kontakt met mensen
hun houding verandert?
Makuia: "Er is geen juiste informatie ge-
weest bij het beeld dat men geeft van de
sans-papiers. Toen we met onze akties be-
gonnen zijn, hebben wc ons aanvankelijk
de draagwijdte van die schade niet gereali-
seerd. Het is pas toen we met de mensen
gepraat hebben, dat we die grote kloof die
ons scheidde, beseft hebben. Er waren
mensen in Antwerpen die niet wisten dat
daar families zonder papieren woonden.
Wat wij kunnen doen hebben, heeft ons
niet alleen geholpen, het heeft ook een deel
van de bevolking, en tegelijkertijd heeft het
België heel veel geholpen. En het was maar
mogelijk dankzij het persoonlijk kontakt. Er
waren wel organisaties die zich bezighiel-
den met de sans-papiers, er waren mensen
die reflektie- of informatiedagen organi-
seerden, Toch konstateerden we dat de
mensen absoluut van niets wisten en dat
het niet de rapporten waren, dat het niet de
media waren die een juist beeld gaven van
de sans-papiers, maar dat dat moest gebeu-
ren via het persoonlijk kontakt. Het is
daarom dat de mensen altijd vragen dat als
er vragen, problemen zijn, dat ze persoon-
lijk met de sans-papiers komen praten, Op
dat moment zal die persoon de nodige in-
formatie hebben om zijn oordeel te vellen
over ons. Of hij nu kiest voor solidariteit
met ons of niet, het zal in elk geval gebeu-
ren op een gefundeerde basis en ervaren
door hemzelf.
Veto: Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over
wat de verschillende groepen sans-papiers precies
willen. Wat eisen jullie precies van de overheid?
Makuia: "De regularisatie die wij vragen is
niet hetzelfde als open grenzen vragen,
noch is het een appèl dat iedereen naar
hier komt. Dat is iets wat ik heel sterk wil
benadrukken omdat het ons op een spoor
plaatst dat het onze niet is. De regularisatie
die wij vragen is voor personen die al jaren
in België wonen. In onze groep zijn er
mensen die al zeventien jaar in België wo-
nen, ikzelf ben hier al tien jaar, Het is niet
juist dat iemand die hier al jaren woont
plotseling moet vertrekken. Daarom moet
dl' tijd die nodig i, om te be,li,<,cn over dl'
dosvierv vermlnde n-n. Je kunt het niet ma-
ken dat een pcrvoon /ich kan inrcurcrcu in
dl' vamcnlcving en daarna crrncr tc hrck cn.
Het i, voor dC/l' rncnvcn dat wi] l'CIl rl'gu-
lari,atil' vragl'11 OpCIl grcn/l'll i, Il't, 101aal
tl'gcnO\ crgc\teld. Wij \ r,lgl'll d,ll niet. l'll
het i, "11\ probk-crn ook niet Ik denk dat
het niet aan dl' huiunlandcr« i\ Olll d.n tl'
\rJgll. dal j, Il'll<, abvurd dal 1\ .i..u dl'

Tbema·
Voor de komende twee weken werd er in sarne
aktlvtteiten samengesteld. Het opzet is vooral mensenlI
dat het huidige asielbeleid met Zich meebrengt. Alle
met vreedzame bedoelingen. We nodigen ook alle
mee willen ondersteunen door te tappen in het
permanentie te verzorgen enzovoort. Kortom spring
96 of laat iets weten aan Sociale Raàd, 's Meiersst
lHke middag: sensïbtltsertng aan Al.màII
Dinsdag negentien januari vanaf 20_00 u: Vluch
Woensdag twintig januari vanaf 21,00 u: Kulturele
het Arenberginstituut
Donderdag eeneruwtntlg Januari vanaf 40.00 u:
Vrijdag tweeëntwintig januari vanaf 20~QOu:
Zaterdag drieëntwintig [anuar] om 2l,0()..µ; avond
Arenbergtnsutuut;
Zondag vierentwintig januari vanaf 20.00 u; vluch
Maandag vîjfenrwÎntigjanuari om 2().OOu: tnforrna
bedoeling ts een aantal proffen" advoksten en
zowel een .ettsch als pragmaTîs.dl gezichtspunt,

vertrouwen aan een struktuur die LOt deze
tekortkomingen gezorgd heeft. Wij vragen
evenzeer een moratorium op uitwijzing
gedurende één jaar, zolang de dossiers be-
st udecrd worden,

Persoon

Veto:U bent een politiek vluchteiinq. Wal vindt
u van hel onderscheid tussen politieke en ekono-
mische vluchtelinqen?
Makuia: "Het is niet juist die twee te
scheiden want de politieke beslissingen
regelen ook de ekonomische feiten. Zolang
een diktator aan de macht is, zal hij geen
rekening houden met de politieke of eko-
nomische behoeften van de bevolking. Er is
één zaak die fundamenteel is hierbij. Men
baseert zich op de Konventie van Genève
uit 1951. Wij stellen vast dat de redenen
die tot die verklaring geleid hebben, niet
meer valabel zijn vandaag. Die verklaring is
er gekomen om de mensen in het territo-
rium van Europa te beschermen, in die tijd
hield men geen rekening met de Afrikaanse
staten, De konventie is oud geworden, we
moeten iets anders in de plaats zetten want
er zijn andere realiteiten in de wereld die
aktucler zijn maar toen geen waarde had-
den. Je moet de internationale wetgeving
daaraan aanpassen. Toen een kerel als Mo-
butu aan de macht was, is er niet, gedaan
voor het Kongolese volk. Wat zijn dl' men-
sen dil' voor Mobutu gevlucht zijn? Zijn dal
eerder politieke ol ckonornischc vluchte-
lingen? Moet men dan Icggcn dal het geen
politieke vlulhtclil1gl'n z iju? Vanuit het ge-
liclll'PUllt \'.111dl' Konv cnuc \ all Gcuèvc
akkoord, maar va nuit wel], gl'/icht'IHlllI i,
dat nu' \\at brcllgt icm.urd lTtm' 0111 IUn
land omvvill« \'.111 ckonornivclu rcdl'l1l'n Il'
oruv luchu-n ' I-en kl'll'1 al, \\"blltll hl'l'1t
,llie l'koIHlllli,c!ll' inlr.ivuuk iuur \ l'lIlil'tlgd,
dl' l'''0110111il' bl"t(lild 11il't nu-e-r. Ik pol it ir],
i, de (lol,/,lak \ all dil' ckononuvchc gc\'olgl'l1,
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Etisch gezien wel, pragmatisch gezien niet voor open grenzen

Standpunt Sociale Raad over vluchtelingen

• I In haar standpunt voert Sora aan dat die
kloof tussen Noord en Zuid verder uitge-
diept wordt, in plaats van gedicht. Verant-
woordelijk daarvoor zijn vooral de macht
van de multinationals en multi-laterale

Grie maanden na het begin van
het publieke debat over de
vluchtelingen, kwam de Sociale

Raad der Leuvense studenten - een
geleding van de Leuvense Overkoepe-
lende Kringorganisatie - afgelopen
vrijdagnacht tot een standpunt. Na
een analyse waarin de kern van het
probleem bij de Noord-Zuid-tegen-
stelling wordt gelegd, formuleert de
Sociale Raad tien eisen waarrond
volgens hen Heenmaatschappelijk
draagvlak bestaat. "

vluchtelingen: oproep
met de Mensen Zonder Papieren een agenda van

in persoonlijk kontakt brengen met de problemen
de aktiviteiten staan open voor iedereen

uit die de werking de komende twee weken
rond te gaan in lessen samen met een sans-papier,

binnen in het Arenberginstituut. Naamsestraal
(tel. 22.95.41 ol 32.37.89),

"nbffee in het Arenberginstituut
met onder andere djembeemuziek en zang in

~nlijke getuigenissen van enkele vluchtelingen
Ingenkaffee in het Arenberginstituut

de buitenlandse studenten in Pangaea of het

akkoorden zoals Gatt en Mai. De Noord-
Zuid scheef trekking die daar het gevolg van
is leidt tot een (in)direkte ontwrichting van
lokale gemeenschappen. Dit effekt wordt
nog versterkt door bijvoorbeeld de militaire
inmenging van het Noorden in Zuiderse
kon nikten. Sociale Raad wijst op de grote
nood aan wetenschappelijk onderzoek naar
"korrigeerbaarheid of omkeerbaarheid van
ekonomische systemen", aldus hun verkla-
ring.

Nodig

Gezien de strukturele aard van het pro-
bleem ziet Sora in de huidige ontwikkeling-
samenwerking niet meer dan een manier
om het Westerse geweten te sussen. Sora
stelt dan ook voor om ons systeem van ont-
wikkelingsamenwerking bij te sturen, op
drie manieren. Ten eerste. In sommige lan-
den hebben bepaalde - vaak diktatoriale
- regimes in het verleden zoveel schulden
gemaakt dat de terugbetalingsgeldstroom
van Zuid naar Noord groter is dan het geld
dat het Noorden aan ontwikkelingsamen-
werking besteed. De nieuwe machthebbers
- die meestal geen enkele band meer heb-
ben met hun voorgangers - draaien nog
steeds op voor deze situatie. Een tweede

punt is dat er niet genoeg geld voorhanden
is om aan een efficiënte krisisinterventie te
doen. Ten derde moet de mogelijkheid
geschapen worden om bedrijven die de
mensenrechten schenden aan te klagen, en
zonodig te bestraffen.

Overspoeld

zwaren tegen open grenzen, maar het is
maar de vraag of dit argument opweegt
tegen de zienswijze van de bevolking. Sora
kiest voor een tussenoplossing door te plei-
ten voor een tweede toegangspoort (zie eis
zes). De Sociale Raad maakt hierbij een
pragmatische keuze. Ideologisch gezien
volgt Sora een redenering die uitmondt in
een pro-open grenzen mening, maar bij de
praktische uitwerking van haar standpunt

"De angst voor het verlies
van de sociale zekerheid is
eigenlijk slechts een konkre-
tisering van de angst dat er
teveel vluchtelingen gaan
komen."

acht ze een pleidooi voor open grenzen niet
haalbaar. De bepaling van de eisen van
Sociale Raad berust - meer dan op ideolo-
gische gronden dus - op het criterium of
er een voldoende breed maatschappelijk
draagvlak voor is. Bovendien is er een grote
overeenstemming met wat de sans-papiers
- die de KV Leuven onderdak biedt - zelf
vragen. In verkorte vorm worden hieronder
de eisen van Loko's Sociale Raad weergege-
ven:

Eisen
l. De intrekking van de wet-Vande Lanotte.
2. Het uitwerken van een Europees asiel-
beleid en een Europese asielwetgeving.
3. Een eenmalige kollektleve verblijfsver-
gunning voor mensen die reeds langer dan
drie jaar in ons land verblijven.

4. Een asielaanvraag of andere procedure
om verblijfsrecht te verkrijgen zou niet
langer dan één jaar mogen duren. Hel is
gewoon niet menselijk personen langer in
de onzekerheid te laten leven.
5. Voor alle procedures die tot een vorm
van verblijf leiden moet er een onafhanke-
lijk orgaan komen, enkel gebonden aan de
betreffende wetgeving en met voldoende
middelen om elke aanvraag ten gronde te
onderzoeken.
6. Er moet een tweede toegangspoort
komen, met name voor de niet-politieke
vluchtelingen.
7. Er moeten internationale afspraken wor-
den gemaakt tussen de industrielanden
waarbij een zekere en voor de eigen be-
volking aanvaardbare immigratie wordt
toegestaan die dan internationaal wordt
verdeeld.
8. Voor ontwikkelingslanden moet' er een
onmiddellijke kwijtschelding komen van
alle schulden uit het verleden waarvan het
geaktualiseerde basisbedrag al is terugbe-
taald.
9. De middelen voor ontwikkelingsamen-
werking moeten opgetrokken worden naar
de reeds lang beloofde 0,7 % van het BNP,
en de besteding van deze middelen herbe-
keken.
10. Bedrijven die zich sch uldig maken aan
schendingen van mensenrechten moeten
geweigerd worden als ze zich hier willen
komen vestigen of hun produkten willen
invoeren in onze landen.
11. Alle wapen produktie, en -doorvoer
moet stopgezet worden.
12. Er moet een degelijke informatiekarn-
pagne opgezet worden zodat iedereen de
verschillende aspekten rond deze problema-
tiek kent.

Benny Debruyne

iMac

Sora wijst vervolgens op de diskrcpan-
tie tussen enerzijds het verkeer van goede-
ren en kapitaal dat steeds vrijer wordt, en
anderzijds het interregionaal personenver-
keer dat steeds stringenter wordt. Voor dat
strakkere personenverkeer vindt Sora
weinig argumenten. Historisch gezien is er
altijd migratie geweest, en de vrees dat
Europa bij het openstellen van zijn grenzen
overspoeld zal worden door vluchtelingen
"getuigt enkel van een grove overschatting
van de aantrekkelijkheid van het eigen
land," aldus het Sera-standpunt. Een stel-
ling die het belangrijkste argument voor
strakke personengrenzen - namelijk dat de
bevolking geen opener grenzen wil - on-
dergraaft, want de angst van de bevolking,
"de angst voor het verlies van de sociale
zekerheid is eigenlijk slechts een konkreti-
sering van de angst dat er teveel vluchte-
lingen gaan komen," aldus de Leuvense
studenten. Sora is niet blind voor de finan-
ciële gevolgen van deze opvatting, maar
oordeelt dat dit niet opweegt tegen de "on-
gerijmdheid mensen te laten deel uitmaken
van een mundiaal ekonomisch systeem
terwijl de sociale zekerheid voorbehouden
blijft voor een deel van die mensen, louter
op geogra fische basis."

In het heikele debat van de open gren-
zen dat hier aangeraakt wordt, zijn er maar
twee opties volgens Sora: voor of tegen.
Vanuit etisch standpunt zijn er geen be-
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eadeaucheque voor producten ter waarde van 5.000 bef (incl. BTW). \etie tot .'11/1/99.

Dezecadeaucheque kan niet worden gecombineerd met eventuele andere promotie, van \pple Computer

AppleCentre EasyWare • Vaartkom 47, 3000 Leuven
Tel 016/23 10 20 • Fax 016/29 41 24 • E-mail info@easyware.be
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onder andere een wijksanering gepland, die
een sociale miks onder de bewoners reali-
seert en de woon- en leefbaarheid verbetert.

En precies op het vlak van inspraak
situeert zich een eerste pijnpunt, zo werd in
het debat duidelijk. Hoewel in dit specifiek
projekt de buurtwerking enorm goed funk-
tioneerde en de banden tussen de bewoners
verstevigde, wees Peggy Claes van Buurt-
werk 't Lampeke er op dat er nog veel
sleutelwerk nodig is aan de informatie-
doorstroming naar de bevolking. Vaak is
men al bezig met plannen en komen parti-
cipatievergaderingen te laat tot stand.
Bovendien, aldus wijkmanager Toni De
Sirnone. heeft inspraak vele gelaten. In-
spraak betekent ook dat men zijn eigen
prioriteiten, bijvoorbeeld een parkeerplaats
voor de wagen, zondermeer laat primeren
op de bouwplannen. Claes wees hierop op
de waarde van buurtwerking voor het aan-
leren van basisvaardigheden kommunika-
tie. Schepen van Ruimtelijke Ordening,
Monumentenzorg en Midden-stand, Mas-
sart replikeerde achteraf dat politici inder-
daad meer vanuit de behoefte van de men-
sen moeten vertrekken bij het lanseren van
projekten.

Toen socioloog Wim Kennis de vraag
werd voorgelegd of de huidige bewoners er
wel zullen blijven, kwam nog een pijnpunt
aan het licht: de sociale verdringing die so-
wieso optreedt bij heropwaardering. Het
gevaar bestaat immers dat mensen nogal
snel wegtrekken omdat ze de waardestij-
ging van de woningen financieel niet kun-
nen ~eantwoorden. Wim Kennis maande
de stad dan ook aan daartegen maatregelen
te treffen. Hij wees hierbij op de noodzake-
lijkheid van stedelijke funkties en werk-
funkties. Als die zich enkel in het centrum
vestigen, dan wordt een stad doods, terwijl
ze in principe gewriemel betekent, aldus
Kennis. Ook de sociale huurwoningsektor
werd door Kennis met een manende vinger
bedacht. Zonder een druk van de sociale
huurmarkt zal men de sociale verdringing
immers niet kunnen opvangen. Zo dreigt
ook het opzet van een sociale miks in het
water te vallen.

Debat rond Sif-woonprojekten in Leuven

Een stad, dat is gewriemel
Vormen

Meer bepaald gaat het om het gebied
in de omgeving van de Mechelsestraar. eens
men voorbij de Sint-Geertruikerk is. "Je
komt er niet als je er niet moet zijn.", om-
schrijft Brepoels het. Knelpunt is er de hoge
skore inzake kansarmoede. Anderzijds ligt
in het gebied volgens Brepoels een enorme
uitdaging, want als desolaat restgebied laat
het vele vormen van nieuwbouw toe. In-
teressant is ook de nabijheid van het stad-
centrum, de (nu nog potentiële) enorme
woonkwaliteit en het parkje 'de Bruul' als
aantrekkingspool. Tot slot werd Brepoels
wat konkreter: "De bedoeling is het even-
wicht herstellen tussen huur- en koop-
woningen, openbare domeinen oprichten
en de bevolkingssamenstelling evenwich-
tiger maken door jonge gezinnen aan te
trekken met een netto-belastbaar inkomen
van één à twee miljoen, vooral via de bouw
van eengezinswoningen."

De reden waarom er in bakstenen
wordt geïnvesteerd, aldus Brepoels, is eerst
en vooral de beperkte omvang van de mid-
delen. Maar, zo gaat hij verder, ook het feit
dat verspreide inspanningen minder effi-
ciënt zijn en de stad een gebundelde impuls
wil geven. Naast bewonersinspraak. die
vanuit het SIP wordt opgelegd, zijn ook
woon- en landschapsarchitektuur en een
deftige wetenschappelijke onderbouw bij-
zondere aandachtspunten.

eeter laat dan nooit', zo opende
schepen Jaak Brepoels donder-
dagavond een info- en debat-

avond over woon- en bouwprojekten
in Leuven. De uitspraak karakteri-
seerde alvast de informatiedoorstro-
ming over het sociaal beleid naar de
onderste laag van de bevolking in
Leuven. Zo bleek althans uit de leven-
dige diskussie, waar beleidsmensen
zichzelf achteraf op de borst klopten.
Voor de organisatie tekende de Stich-
ting Stad & Architektuur van Leuven.
Axel Buyse, journalist bij De Stan-
daard, modereerde.

Aan het eigenlijke debat ging een lezing
vooraf van Jaak Brepoels, Schepen van
Grond- en Huisvestingsbeleid, Ekonomische
Ekspansie en Tewerkstelling. Hij verduide-
lijkte de lopende en geplande projekten van
het Sociaal Impuls Fonds (Sif) in Leuven.
Het Sif is een initiatief van de Vlaamse re-
gering en wil stimulansen geven aan pro-
blematische wijken in de Vlaamse steden.
Deze impulsen kunnen onder andere de
vorm aannemen van stadsvernieuwing,
tewerkstelling en buurtwerkingen.

Ook de stad Leuven maakt gebruik van
deze fondsen voor het herwaarderen van
bepaalde wijken. Voor de uitvoeringsjaren
'97-'98 beschikte Leuven hiervoor over
vierhonderdzestig miljoen, een som die ook
in de volgende drie jaar zou worden toege-
kend. Daarmee wil Leuven de leefbaarheid
van de stad bevorderen, de kansarmoede
bestrijden en het welzijn verhogen. Zo is er

Een multikultureel sportgeheuren !g~-hJ.t
y, ... '... ',--_.'-_,' -""- '-- '-~",",

Universitair Sportcentrum Koen Spitaels van de Vlaamse Huis-
vestingsmaatschappij had dan weer kritiek
op het tijdelijke karakter van de Sif-inves-
tering. Zullen ze echt een impuls vormen?
Bovendien, aldus Spitaels. realiseer je op
drie jaar tijd geen inspraak. Ook het ruim-
telijk karakter van de hele investering is
beperkt door budgettaire middelen, terwijl
je voor dergelijke projekten eigenlijk heel
Leuven in aanschouw moet nemen. Kans-

armoede, zo verdedigde Spitaels zich ver-
der, staat niet steeds in direkte relatie staat
met stedebouw. In zijn repliek achteraf
begreep B. Massart het belang van de so-
ciale bouwmaatschappijen bij het tegen-
gaan van sociale verdringing, maar legde
tegelijk de vinger op een andere wonde.
Het kan volgens hem niet dat de sociale
bouwmaatschappijen zouden moeten zor-
gen voor dat waarin priveemaatschappijcn
geen zin hebben.

Daarom is het impulsaspekt van Sif-
projekten belangrijk. Partikuliere partners
en bevoorrechte promotoren moeten uit-
eindelijk zelf het heft in handen nemen.
Enkel zo behaalt de Sif-investering een
maximaal re~dement. Volgens Ingenieur-
Architekt Ludo Bekker is het in zekere zin
een utopie de privec erbij te betrekken.
Toch is er ~n antwoord van de privee en
dat is niet de .verdienste van het beleid, wel
het gevolg van een stijgende interesse, al-
dus een entoesiastejaak Brepoels.

Kansen

Voor enige kritiek op de aanwending
van de Sif-rniddelen bleek Brepoels trou-
wens al in de lezing voor het debat, niet
doof. Door het hoofdaksent te veel te leg-
gen op gezinnen met een netto-belastbaar
inkomen van één à twee miljoen, zou het
Sif de band met de kansarmoede breken,
een grief ook die door de krakersbeweging
in Leuven recentelijk nog werd geopperd.
Volgens schepen Jaak Brepoels is deze kri-
tiek enigszins terecht. Maar hij wijst ook op
de brede doelstellingen van het Sir. Trotr-
wens, zo gaat hij verder, is het Sif ook in
achtergebleven gebieden aktief en schept
het ook daar kansen. Bovendien mag er
volgens hem niet verder worden geïnves-
teerd in dat gebied.Gezien deze projekten
als impuls moeten volstaan. Een bijkomen-
de reden om de steun aan die buurt te
stoppen vormt de toestand van de buurt
beneden de Diestsestraat, die nog veel erger
is, omdat er daar vanuit privee-iniuatief
nog veel minder gebeurt.

Een fundamentele vraag blijft natuur-
lijk of men Sif-gelden voor dergelijke pro-
jekten mag gebruiken. Zonder enige ver-
zachring van de sociale verdringing -
ironisch genoeg gevolg van die projekten
zelf - dreigt het probleem van de kans-
armoede immers gewoon verplaatst te wor-
den. Kansarmoede bestrijden krijgt zo een
geheel andere konnotatic.

Aernout Beke.
Huisvesting Lisst: ·tweëentwintig tot

zessentwinlig februari 1999
Sportraad - een geleding van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie - doet een
warme oproep aan iedereen die bereid is om tijdens enkele dagen een buitenlandse
student-sporter een slaapplaats aan te bieden. Dit jaar organiseert Sportraad van tweëen-
twintig tot zessen twintig februari namelijk het Leuvens Internationaal Studenten Sport
Tornooi, of simpelweg het Lisst. Om deze driehonderdvijftig buitenlandse sportieve
srudenten.een slaapgelegenheid te bieden, hebben wc nog veel bereidwillige studenten
nodig.

Voel je je geroepen om mee te werken aan dit torn ooi op Europees nivo? Of wil je je
talen oefenen gedurende een week, of een gratis vakantie in het buitenland versieren,
allemaal in ruil voor enkele vierkante meters van je kot? Twijfel niet langer, vul onder-
staand strookje in en krijg een Lisst-Teshirt en een kaart voor de Lisst-rd op vijfentwintig
februari. Iemand te slapen leggen houdt in dat je die persoon (personen} bij hun
aankomst komt halen aan het sekretariaat (zodat ze de weg van en naar het sekretariaat
kennen), ze bun plaats toont en ervoor zorgt dat ze steeds binnen kunnen.
Als je mensen te slapen legt, moel je enkel plaats hebben. Een bed is niet vereist. De
buitenlanders hebben nonnaai gezien zelt een slaapzak en luchtmatras bij. Indien
mogelijk breng dit toch liefst ook zelf mee. Je kan dit briefje opsturen of gewoon eens
langskomen of bellen naar het Sportraadsekretariaat. Tervuurscvest JOl, 3001 Heverlee.
Tel. 016/32.91.33 of 016/32.91.34, Pax: 016/32.91.99. Wij hopen alvast dat jullie massaal
zullen meewerken opdat LISST J999 een geslaagd tornooi zal worden met alles erop en
eraan.

Ik ben geïnteresseerd in: 0 Begeleiden 0 Te slapen leggen

Aantal personen:

Opmerkingen (bv. nationaliteit): .

Je naam: , , .

(jn) Je adres thuis: ..

Je adres te Leuven' . Tel.:

. .. Tcl.:

(foto Ivan Put)

Van tweeëntwintig tol zesentwintig februari is bet weer zover: gedurende een ganse week
zal Leuven omgeven worden door een eksotische sfeer, gekreëerd door zo'n driehonderd-
vijftig buitenlandse studenten die naar het Universitair Sportcentrum komen afgezakt
voor het zestiende Leuvens Internationaal Studenten Sport Tornooi (Lisst). Op maandag
tweeëntwintig februari zal Sportraad - een geleding van Loko - voor de zestiende keer
op rij ongeveer driehonderdvijftig studenten verwelkomen uit landen als Spanje, Frank-
rijk. POrtugal, Nederland, Denemarken, Polen.enzovoort. De studenten komen hierheen
om zich onderling te meten in drie dissiplines en vijl kompetities. voetbal heren, volleybal
heren en dames en basketbal heren en dames. Tijdens de wedstrijden zullen zij gekort-
Ironreerd worden met de finalisten van onze eigenste Interfakultalre Bekerkompetitie
(IPB).

Het Lissi is trouwens ondertussen uitgegroeid tot een prestigieus gebeuren, waar
gesport wordt op nivo. Op de eerste plaats zijn zij dus hier om te sporten, maar het biedt
hen ook een unieke gelegenheid om kennis te maken met ons land. Op maandagavond
worden de gasten onthaald op een flitsende en spektakulaire openingshow in het Gym-
nasium, waarvoor uiteraard ook de Leuvense student uitgenodigd is. Dinsdag en woens-
dag zullen de kompetities plaatsvinden, om op donderdag tijdens de tinales de uiteinde-
lijke winnaars te lauweren. Daarnaast zullen verschillende nevenaktiviteiren bet gebeu-.
ren opfleuren, met als hoogtepunt uiteraard de ondertussen beroemde LiS$1-[d, op don-
derdag vijfentwintig februari in de Waaiberg. Dat het hier zal swingen, hebben de vorige
jaren reeds bewezen. Deze week is zeker de moeite waard om eens tot het .Sportkot' te
komen, hetzij je van sport houdt. hetlij je je talen wil oefenen of buitenlandse kontakren
wil leggen.

taarqanq 25 .tr: 16 dd. v910



'Greetinqs [rom Mercury' mikst jazz en hiphop
, •

OP de kultuurdag in december
speelde Jeroen Van Herzeele
een spetterend jazzkonsert met

zijn kwintet 'Greetinqs from Mercury',
Woensdag strijkt de groep neer in
Stuc om haar wervelende grooves ten
gehore te brengen, In een open menge-
ling van jazz en hiphop wordt een
boeiend idioom gekreëerd dat korte
metten maakt met de al te akademi-
sche trekjes van de Belgische jazz,

Reeds tien jaar geleden dook Jeroen Van
Herzeele - intussen tweeëndertig - op in
het Belgische jazzlandschap. Toen viel hij
reeds op als tenorsaksofonist door een ro-
buuste sound en een abstrakt spel waarin
de jazztraditie doorklinkt. De tenorsaks is
bij uitstek dat instrument in de jazz waar
men met een ijzersterke traditie te maken
heeft, en die ook als dusdanig gekanoni-
seerd is. De tenorsaks bezorgde de jazz
misschien haar sensualiteit, maar het is
eveneens het instrument van de viriele
held, de ster die de sound van de groep
stuurt. Het is dan ook niet vanzelfsprekend
om op een overtuigende wijze nieuwe
idiomen voor tenorsaks te kreëren die een
loyauteit aan de traditie met vernieuwing
weten te kombineren.

Maar precies daarin slaagt Jeroen Van
Herzeele met verve, hij tekent een parcours
doorheen de geschiedenis door talrijke si-
taten en parafrases van grote voorgangers.
De abstrakte modale muziek van John Col-
trane wordt verbonden met de melodische'
traditie van Sonny Rollins, wat resulteert in I '
een spel dat aansluit bij eigentijdse groten I

als Joe Lovano en Joe Henderson - under-
dog in de jaren zestig en intussen de tenor-
held van de jaren negentig. De tijd van
monolitische stijlen is evident voorbij, Van
Herzeele zal dan ook graag de heldenstatus
afleggen in ruil voor een verregaande inte-
gratie van de saks in het muzikale geheel.
Zijn gelaagde spel brengt hij daarom onder
in een muzikaal kader dat het vandaag bij-
zonder goed doet in de wereld van impro-

,
zijde van SLing: Branford Marsalis. Gree-
tings Irorn Mercury schaart de muzikale
ideeën van Branford als het ware samen
binru-n één (.nsemble. De openheid van
geïmproviseerde 1I1117iekontmoet er de
lome maar dansante grooves van hiphop.

Yo

Een trage ballad met veel ruimte voor
een zwoel jazzgeluid wordt op vernuftige
wijze gedekonstrueerd. Van Herzeele laat
een geartikuleerde melodische vinding ver-
zuipen in een waaier van notenreeksen.
Daarna beginnen de muzikanten een stoe-
lendans, door een inversie van muzikale
rollen ontstaan boeiende improvisatie-
ruimtes. Gitarist Peter Hertmans neemt het•notengordijn over, darjvervolgens neerge-
haald wordt door drurrrrner Stéphane Gal-
land - het wonderkind dat we kennen van
Aka Moon. Galland~ een drummer die
niets liever doet dan anderen uitdagen met
welgemikte trommelslagen. ~ijn spel is een
vloed van slagen, roffels en tikjes op vellen
en symbalen, met geregeld bruuske onder-
brekingen, eksplosies. verdichtingen en
verbredingen. Een gemene drummer dus,
die gestadig de strukturen onderuit haalt
die de andere groepsleden ontvouwen, en
daarmee nieuwe sporen trekt.

Als Van Herzeele in spetterende noten-
erupties het geheel tot een ultieme span-
ning drijft en vervolgens laat ontsporen,
zetten Hertmans en de minimale bassist
Otti Van der Werf een groove in. Dan heeft
rapper Steven Seghers vrij spel om zijn
teksten te skanderen op het rijke muzikale
substraat dat bol staat van de spanning.
GaUand dramt tegen een hels tempo
junglebeats uit zijn trommels, en stouwt
zodoende de sobere baslijnen van Van der
Werf tjokvol. Gitaar en saks kunnen zich
beperken tot voetnoten bij de vokale partij,
en hier en daar een solo. Greetings from
Mercury brengt geen halflauwe hibride van
uiteenlopende muziekstijlen, maar het bes-
te van jazz en het beste van hiphop. Het is
boeiend om luisteren en dansbaar. brengt
verstrooiing en een direkte ervaring, vlees
én vis.

Jeroen Peeters
Greetinqs from Mercury speelt in de Stuczaal op
woensdag 20 januari (dus niet op donderdag
zoals aangekondigd) om 20.30 u. Kaarten kosten
200/250/300/350.

visa tie: een miks van hiphop en jazz.
Een evidente referentie binnen dit

idioom dat jazz, wil verbinden met de muzi-
kaal-literaire straatkultuur is wellicht Buck-

Hinder in Pius X groter dan gedacht

shot LeFonque. Dat 'is een ensemble van
die ene grote lefgozer op tenorsaks die er
ook een voortreffelijk jazztrio op nahoudt,
maar zich evenzeer kiplekker voelde aan de

"Hel was precies Saraievo als ie hier binnenkwam"·
0,r is meer aan de hand' was de

eerste reaktie van de studenten
op het artikel (Veto 14, vier

januari) over de aanslepende onge-
makken als gevolg van de renovatie-
werken aan de Heverleese peda Plus
X, Arnout, Bernard, Bert, Brecht en
Frederic - samen vormen ze de
omkaderingsgroep op het gelijkvloers
- klagen over lawaai, onveiligheid,
diefstal, gebrekkige afwerking van
hun kamers en een slechte kommuni-
katie.

"De afwerking van de werken duurt nu al
langer dan de werken zcll." begint Brcchi.
De renovatiewerken aan Pius X rnocstcn
tussen eersic zit van vorig jaar en het begin
van dit akademiejaar uitgevoerd worden.
De studenten ondervonden de grootste
hinder tijdens de eerste twee weken van
oktober - "het was precies Sarajevo al\ je
hier binnenkwam", legt Frederic - maar
de aanslepende afwerking zorgt evenzeer
voor hinder en ongenoegen.

Hoewel er afspraken zouden gemaakt
zijn met dl' aannemer om het lawaai te
verminderen als cr eksarnens naderden,
kon Frederic daar niet veel van merken
toen hij vorige week voor zijn procfcksa-
mens studeerde. Het lawaai komt niet al-
leen van de werklui, maar ook door de
gebrekkige isolatie. Konstant horen de
Plusstudenten in kwestie het water van de

bovenverdieping door de afvoer lopen. Als
hun bovenburen op een gewone LOon
praten, kun je beneden zo goed als alles
verstaan wat er gezegd wordt. Uiteindelijk
zouden de isolatiewerken tegen vijltien
januari van de baan zijn. maar "er is op-
nieuw aan gewerkt, er is opnieuw naar
gekeken, en het probleem is nog niet opge-
lost", zegt Rika Van Kersschaever van De
Waag, het administratief centrum voor de
residenties in Arenberg.

Deur

Ook het lawaai van de dichtslaande
deur van dl' fietsenkelder '~ nachts of ge-
woon het rammelen van dl' kamerdeuren is
storend. Het 7it de studenten vooral hoog
dat gemaakte beloftes steevast niet nageko-
men worden: "Voor de kerstvakantie zou
allrs opgelost zijn. Alles wat moest gebeu-
ren, ging gebeuren, leiden re", aldus Ar-
nout. Een deel van de verklaring is dat de
kommunikatie langs de residenten hoort te
verlopen maar omwille van de werken
konden die pas onlangs hun intrek nemen
in hun appartement.

Ook de brandveiligheid moet het ont-
gelden. Net voor de kerstvakantie waren de
brandderektoren nog niet aangesloten. In
het geval van brand moet de magneet
bovenaan de branddeur in de keuken los-
sen, zodat de deur dichtslaat. Bij een een-
voudige test blijkt dat de magneet wel lost
maar dat de deur over dl' grond sleept en
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gewoon niet dicht kan. Ook de fietsenstal-
ling is niet beveiligd, zegt Arnout: "De deur
tussen onze gang en de fietsenstalling i\ op
slot, maar in dl' buirendeur van dl' fiersen-
stalling vieck t geen \101. Iedereen kan onze
fietsen meenemen." Ook diefstal komt ge-
regeld voor. Zo verdwijnen er frekwent
poststukken. Bij de levering zijn een deel
van de brievenbussen namelijk op dl' grond
gevallen waardoor 71.'moesten terugge-
stuurd worden. De helft van de Piusstuden-
ten moet het vooralsnog zonder brievenbus
stellen.

De afwerking van de kamers laat even-
zeer op zich wachten. Arnout kreeg' net
voor de kerstvakantie LOch nog een spiegel.
sommige kamerdeuren vallen niet in het
slot en bij dl' douche is men vergeten er-
voor te zorgen dl' vloer te laten hellen in de
richting van het rioolput je, zodat het water
gewoon blijft staan. Zo zijn er nog een hele
resem kleine ongemakken, maar allemaal

samen zorgen dil' voor heel wat hinder.
Willy Goovacn s - lid van de techni-

sche dienst - onderhoudt dl' konrakren
met de aannemers. Hij minimaliseert dl'
7aa". en bekijkt de kwcviic vooral vanuit
het standpunt van dl' aannemer. "Fr \~a\
algesproken om dl' <unk-nn-n niet te sturen
tijdens de blo", en pJS na l'l'rstl' lit te be-
ginnen. Maar op dertig werkende dagen
een dergelijk bedrag realiveren i, lu-cl
moeilijk." Rik a Van Kcrssc hacvcr begrijpt
wel "dat aannemers niet voor l'en paar
prutsen terug kunnen komen," maar vindt
dl' vituatie "cigcnlij], niet gepl'l'millL'l'rd.
Aanvankelijk i, er wel aan gedalht om dl'
werken over twee jaar te spreiden. In dat
geval moet je dan wel dl' wer! helemaal
opnieuw opbouwen. Nu i\ de kovt prij-,
vijftig miljoen. tegenover tachtig miljoen al,
je het in twee jaar doel. Het i, dus wel
goedkoper, maar eigen lij" i\ de hinder voor
dl' studenten niet re betalen." Op vijlen-
twintig januari i\ dl' uiteindelijke oplcvc-
ring, al b dat nog niet het einde van alle
ongemak. Op dat moment IJl namelijk een
volledige lijst opgesteld worden van wat
nog allemaal niet in orde is in Pius X. Het i\
ongehoord dat de studenten op zo'n non-
chalante manier behandeld worden. Hun
mening werd niet gehoord, dl' informatie-
doorstroming verloopt nog altijd niet
optimaal en op de eerste welgemeende ver-
ontschuldiging rekenen ze al niet meer.

Benny Debruyne
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De eerste twintig gegadigden die zich niet deze advertentie om 12 uur aan de Rumba aanmelden, konun er .qra/ü in De rest betaalt om ons te zien

Mei " Kim in de kont geneukt door Bob Sine lar en Cassius. Dat
moet DJ Dorian Molina ol Le Chel Tournel zijn.

Maandag 25 januari
@ Rumba & Co

60/80 BEF
.• lezersbrievenF'

vervolg van p. 2
stens drieduizend Koerdische dorpen ver-
nietigd, zijn vier miljoen Koerden verdreven
uit hun dorpen naar kontroleerbare stad-
centra en zwaaien ekstreern-rechtse doods-
eskaders (bijvoorbeeld de Özel Tim contra-
guerilla) de plak. Bedenk verder dat er een
Golfoorlog (de tweede in een driedelige
soap ondertussen) nodig was voordat Tur-
kije erkende dal er twaalf miljoen Koerden
op haar grondgebied leefden (voor 1992
sprak men nog van Berg-Turken). Voeg
daarbij de vuile oorlogsmetodes van de
Turkse staat (zo rapporteert de Turkse so-
cioloog Besikci insiderucn waarbij Özel Tim
zich vermommen als Koerden uilmoor-
dende PKK-guerillero·s). Enkel met deze
harde feiten in het achterhoofd is een dis-
kussie zinvol over de aard en de leiding van
de Koerdische guerilla zelf.

Hoe kan echter een universiteit in zul-
ke kwesties (schijnbaar) 'neutraal' blijven?
Is het niet de plicht van de akadernische
wereld om zich kritisch op te stellen? Zwij-
gen is instemmen. Waarom worden weten-
schappelijke projekten hoger ingeschat dan
mensenrechten?

Gelukkig zijn er ook positieve signalen.
Zo ondersteunde professor Martens een
Koerdische konferentie (MTC. tien oktober
1998) waarin hij getuige was van de grote
wil bij verschillende partijen (PSK. PKK.._
• vorig nummer
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PDKl. PUK, onafhankelijken, ... ) om een
vreedzame oplossing af te dwingen. Uit
vrees voor het schaden van de geostrate-
gische en ekonomische belangen, verhin-
derde de Belgische Staat echter dat Turkse
Koerden (waaronder mensenrechtenakti-
viste Keskin) kwamen getuigen op deze
bijeenkomst. Ook nu zien we een enorme
hypokrisie in Europa ten aanzien van de
Öcalan-kwestie. Men heeft de mond vol
van mensenrechten, maar in de realiteit
primeren ekonomische en Navo-belangen.
We betalen (nogmaals) de prijs voor de
verwerpelijke 'New World Order'. Zou het
de KUL niet sieren als zij de hypokrisie,
zowel in de Koerdische kwestie als in het
asieldebat. zou doorprikken?

TinekeVan Buynder en Tom .Jones,
namens Socialistische Jonge Wacht

(SJW)

trompeHlstenJtrombonisten voor
IBB

N

Dag student-muzikant, speciaal voorjou dit
bericht. Speel je zelf trombone of trompet
of ken je iemand die dit instrument be-
speelt? Dit is immers een massale oproep
naar alle trompeHisten/trombonisten uit
Leuven. De interfaku1taire Bigband (Inter-
fak Big Band/IBB) heeft je werkelijk brood-
nodig. Wij repeteren elke maandagavond
van 20.30 u tot 22.30 u in de Naamsestraat
(Arenberginsthuut). Een tof en gevarieerd
repertoire, een leuke bende, een bezielde
dirigent, kosteloze drankjes na het blazen
en mooie uitstapjes in het vooruitzicht (in
februari naar Washington DC), dit alles is
de ma.

Ben je geïnteresseerd? Mail of kom
naar Roei Deseyn (095/82.64.97, Braban-
çonnestraat 86, roel.deseyn@student.kuleu-
ven.ac.be) Of beter nog: kom eens naar een
repetitie, elke maandagavond in het Aren-
berginstituut. Naamsestraat.

A

~ vriie tribune
Journalistiel~heruitgevonden

Ik richt tot u dit schrijven omdat ik, en velen met
mij, toch een paar opmerkingen heb aangaande
uw journalislieke eksploien. Uw drang naar jour-
nalistieke objektiviteit is dit akademiejaar weer
van een onberispelijk nivo. Zo was er voor Veto
gedurende de eerste maanden aan de lopende
band interessant nieuws te rapen bij een stel 'so-
ciaal geëngageerde' krakers en beroepsagitators
die elke gelegenheid te baat nemen om 'het
systeem' aan te klagen en op te komen voor de
'sociaal zwakkeren', in kasu zichzelf. Voor Veto is
het geen probleem dat diezelfde sociaalvoelenden
niet terugdeinzen voor beschadiging van privee-
eigendom en gemaskerde aanvallen met knuppels
tegen personen, met als triest - en slechts voor-
lopig - hoogtepunt de brandstichting bij nacht
van het toenmalige NSV-verbondshuis. Wie wil
kan nog altijd het resultaat van deze moedige
politiek korrekten bewonderen in de Maria-
Theresiastraat 62.

Na de krakersoap volgde het asieldebat.
waarin uiteraard wederom de traditioneel linkse
retoriek de boventoon voerde. Misschien kan men
op het eerste zicht sympathie hebben voor de
strijd die organisaties zoals het Kollektief tegen
lJitwijzingen voeren. Deze sympathie moet echter
snel omslaan in achterdocht, ja zelfs antipathie als
men weet dat aktievoerders. zoals die van het
Kollektief. in grote mate mede verantwoordelijk
zijn voor de dood van Semira Adamu door de ille-
galen op te zetten tegen gezagsdragers. Bovendien
is hun eerste bekommernis nooit de zorg voor
asielzoekers geweest, maar wel het onmogelijk
maken van elke volksbeleving door het
stimuleren van de massale toestroom van
vluchtelingen. Dit alles met in het achterhoofd de
kommunistische utopie van de maakbare mens.
Zo eisen ze niet alleen de regularisatie van alle
illegalen, de stopzelling van alle uitwijzingen en

de sluiting van dc gesloten centra, maar zelfs de
terugkeer van alle 'gedeporteerden' (dit laatste
om in het specifieke linkse jargon te blijven). Met
andere woorden: te gek om los te lopen.

In nummer veertien van Veto was her weer
prijs: Appeltuin schudt onderwijsnellen wakker.
Op de eerste pagina het diepgaande, - uiteraard
- objektleve interview met de stuwende leer(?)-
kracht achtçr deze aktie. Onlangs was ook op
Radio I in liet programma 'Het Groot Gelijk' de
Leuvense F(einetschool het gespreksonderwerp.
Hieruit bleek maar al te goed dat deze 'progressie-
ve leerkrachten' er zelfs niet vies van zijn om
kleuters en-kinderen voor hun kar te spannen. Op
de vraag of de kinderen wel objektleve informatie
kregen, wist de leerkracht enkel te antwoorden
dat alle meningen aan bod kwamen en dat de
kinderen alle vragen mochten stellen. Aangezien
de illegalen zelf geen Nederlands spreken,
moesten de leerkrachten natuurlijk wel vertalen.
Sprekers die kwamen pleiten voor het gevoerde
asielbeleid, laat staan voor een verstrenging
ervan, waren er natuurlijk niet. Dit heeft tot
gevolg dat de leerkracht alles kontroleerde. Ik
beweer niet dat men kinderen moet isoleren van
de reële wereld. Als men echter eerlijk is, moet
men toegeven dat zulke akties totaal misplaatst
zijn in een kleuter- en basisschool en op geen
enkele manier objektieve informatie willen
verstrekken. Meer zelfs, die kinderen worden
opgeofferd voor een politieke visie en politiek
geïndoktrineerd tijdens de lesuren op kosten van
de gemeenschap. Zouden we niet beter een kind
nog een klein beetje kind laten zijn? .

Beste Veto, graag had ik jullie deze vragen
horen stellen, voor volgende keer misschien?

Erland Pison,
NSV-Preses 1998-1999,
derde licentie rechten
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Horizontaal I Wapen 2 Verbinding - Voedingsmiddel - Oneffen, onbewerkt 3 Reeds
- Deel van een wiel - Familielid 4 Gedwee - Pers. vnw. 5 Een zekere - Zangerskoor
6 Vierkante soldaten tas - Luikse gemeente 7 Dreumes - Nachtvogel 8 Voorzetsél -
Amerikaanse staat - Japans bordspel 9 Tijdmaat- Pers. vnw. - Mansnaam 10 Bepaald
beroep.

Vertikaal I Oogverblindende schijn 2 Loopvogel - Voorzetsel - Stoep of bordes voor
een paleis 3 Zoogdier - Spijskaart - Dwarsrnast 4 Familielid - Sneeuwschaats 5 Zee-
zoogdier - Familielid 6 Wens, verlangen - Verwarde zaak, duister geheel 7 Raad.
vermoed - Balk 8 Slede - Onbegroeid - Muzieknoot 9 Drank - Meisjesnaam -
Scheepstouw 10 Verkeerde weg.

Door Filip De Keukeleere

Jaargang 25 nr. 16 dd. 18 januari 1999 (* V9tO



~ zoel(erljes
..,J Deze week zijn er maar twee zoekertjes
langsgeweest.
..,J Gelukkig was er nog X, zodat we een aantal
artikels moesten schrappen.
"Chrisje, vergeef ons onze schuld.
..,J Lieveke, speciaal voor u Aka Moon op 17
maart gratis in de Stuc-zaal en dit om l3u.
Mosj.
..,J Karen Peeters is nog maar pas begonnen
met eksamens en ze is er nu reeds grandioos
doorl Karen, ongelooflijk veel sukses!
..,J Gevonden tussen de Grote Markt en het
Station: kandidate in de rnuslkologie. blond
haar, neusbel en superslank. Beloning: vrije
toegang op 21 januari om 20u voor het optre-
den van het Leuvens Cultureel Centrum.
..,J Prettige verjaardag Chrisje.
..,J Oma, oma, geef je mij nog centjes? Een
hongerige student
..,J Maarten en Ruth dansen Salsa in de 4
Gekroonden op 20/2. Allen daarheen!
..,J Dag Sibien, groetjes van Jeroen en Jeroen!!
..,J "Puivers aller landen verenigt u op woens-
dag 27 januari in zaal RUMBA voor de vol-
gende FUCKIN' GUITAR NOIZ FUIF"
..,J Twee "ernoesiaste" gitaristen zoeken bassist,
drummer en zanger. Geslacht doet niet
terzake. Genre: Sophia, Pixies, REM. MetaI-
freaks gelieve zich te onthouden. Bel donder-

dag tussen 19u en 20u op 016/233953. Vraag
naar Jan of Nico.
..,J Gratis Salsakursussen door Maarten en
Ruth. Be there!
..,J Dit is een dankwoord aan alle vrienden die
me vergezelden op mijn overgang van 22 naar
23 jaar.(vooral de borsten van Francesca) Olivier.
..,J Annemie van 't Stuc-onthaal belooft dat ze
deze week geen Duvel meer zal drinken .
..,J Stuc is op zoek naar 230000 fr. Beloning:
Vrije LOegang tot 't Stuc .
..,J Pak dat schoenrek mee naar Kortrijk.
..,J Dorian Molina Death or Disease 1984
Tourdates: vijfentwintig januari in de Rumba
op de Vero-Iuil, woensdag zevenentwintig
januari in de Toewip op de Pré-ithakafuiL
..,J De drie vrouwelijke musketiers van de
Brabaçonnestraat 128 krijgen zoals beloofd
deze week hun pakje drum met blauwe
blaadjes via de post.
..,J Nieuwe vorm van censuur: gerontokratisch
gezeik haalt het op zin voor humor
..,J Alle voorstanders van het huidige Stuc-
beleid worden dringend verzocht om zich zo
snel mogelijk naar 't Stuc-onthaal te begeven
om daar Miers Stuc-enquete in te vullen.
Beloning: gezellige babbel met Wim en
Annernie.
..,J Da ekstravaganza alternativa Days organi-

I::[~coo::1'f WIE VAN DE DRIE??

Ma.-Dti~iK9- 22u.
- 20u.
-17u.

seert op dinsdag zessen twintig januari deel
twee over de Japanse maffia met o.a. aan-
dacht Voor de pop-art-Avengers-style van Su-
zuki: gewelddadige huurmoordenaars, ekstra-
vagante vrouwen en free-jazz soundtrack .
..,J Gerucht: Rektor Oosterlinck heeft nog een
illegale burcht in het bos van Heverlee.
..,J Moos dankt de vierhonderd personen die op
de Strobophoniafuif van vorige vrijdag in de
Rumba aanwezig waren.
..,J Ik kom naar die receptie op mijn sloefen.
..,J Veto-fuif op maandag vijfentwintig januari
in zaal Rumba met DJ Dorian Molina en DJ
Le Chef Tournel
..,J DJ Mailman en DJ Stan op woensdag ze-
venentwintig januari in de Toewip op de Pré-
Ithaka-fuif.
..,J Van het volk, voor het volk, door het volk .
Elke maandag van 16:00 u tot 20:00 u op 106
FM: VolksRadioMoos.
..,J X organiseert ontsnappingslessen voor asiel-
zoekers in geslotencentra. Elke woensdag
vanaf 12u in het bos van Heverlee;
..,J Nog twee weken solden, ook bij de Veto:
deze week twee Veto's voor de prijs van één

Veto .
..,J Wie nodigt de Intertak Big Band eens uit
voor een concert, om je aktiviteit op te luis-
teren, ... Ambiance verzekerd. Prijs/Bezetting
overeen te komen! Inlichtingen bij dirigent
Bart Preneel (Bart.Preneel@esat.kuleuven.
ac.be). Doen !II
..,J Een boekenbon is ook goed, liefst één van
de FNAC, anders van de Plato.
..,J Oogartsen zijn duurder dan verwacht.
..,J Hans ligt al vast op 9 februari, spijtig want
dan spelen ze 'Blade Runner' in de Studios.

.5IP'O~TqMRtlltH
sneeuwzekere bestemmingen tegen
onklopbare prijzen!
Vanaf 5.990 BEF all in
ook voor groepen
TEL: ;016/29.87.29
FAX: 016/29.87.20

Muntstraat 38, 3000 Leuven
4

Iedere weèk.last-minute prijzen

MEUBELS, KLEDING, FIETSEN, HUISRAAD, •••

I[;jl:St·:·'43 i:'ij ti"t\'

Kringloop-
winkel

Spit, alles
watje kot
nodig heeft

• agenda" $ad valvas DOOR ANN VAN DE MOORTEL

MAANDAG
14.00 u FILM Leven en dood op het land

(Belgisch psychologisch drama van EmiJe
Degelin uit 1964 in twee delen naar novelles
van Stijn Streuvels en Karel Van de
Woestijne), in Filmmuseum Leuven (Vander
Kelenstraat 30), ioeg. 25/50, org.
Filmmuseum.

20.00 u FILM Leven en dood op het land
(Belgisch psychologisch drama van Emile
Degelin uit 1964 in twee delen naar novelles
van Stijn Streuvels en Karel Van de
Woestijne), in Filmmuseum Leuven (Vander
Kelenstraat 30), toeg. 25/50, org.
Filmmuseum.

20.00 u FILM FiJmfun: Orson Welles, 'The Trial',
in Stuczaal. ioeg. 1001125/150/175, org.
Stuc.

20.30 u TEATER Tg Dood Paard speelt Blaat van
Oscar Van Woensel, in Vlamingenstraat 83,
toeg. 200/250/300/350, org. Stuc.

22.30 u FILM New Harvest: Adrei Sokurov:
'Mother and Son', in Stuczaal. toeg.
100/125/150/175, org. Stuc.

DINSDAG
19.00 u LOOPBAANBEGELEIDING

InformaLievergadering 'Diplomatie',
getuigenissen van stagemeester en stagiair
van het ministerie van Binnenlandse Zaken,
in College 'De Valk', (Zeger Van Hee). org.
Studenten beleid Kernsel Tewerkstelling:

20.30 u TEATER Tg Dood Paard speelt Blaat van
Oscar Van Woensel, in Vlamingenstraat 83,
weg. 200/250/300/350, org. Stuc.

WOENSDAG
u TENTOONSTELLING Leopold Liou - All

Humans Challenged, Peter Blau, vanaf 20/01
tot 20/02, in EVE-N & VET, Vaanstraat 30,
Leuven, org. EVE-N & VET.

u TENTOONSTELLING KC Leuven stelt selek-
tie uit werk van Koen Vanmechelen tentoon
vanaf 20/01 tot 31/01, in Kapel van de
Romaanse Poort, weg. gratis, org. KC
Leuven.

14.00 u FILM Exit 7 van Emile Degelin met
Peter Paber, Janine Bisschops en Laura
Gemser , in Vlaams Filmmuseum en -archlef,
toeg. 25/50, org. Stedelijke Musea Leuven.

20.00 u FILM Exit 7 van EmiJe Degelin met
Peter Paber, Janine Bisschops en Laura
Gemser , in Vlaams Filmmuseum en -archiel,
weg. 25/50, org. Stedelijke Musea Leuven.

20.00 u TEATER 'Trioloog' van Greet Vissers
gebracht door Blauw Vier, in Wagehuys,
toeg. 350, org. KC Leuven.

20.30 u KONSERT Greetings From Mercury
Brengt mix van Jazz en Rap, in de Stuczaal.
weg. 200/250/300/350, org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 u POEZIE Poëzieavond met ondermeer

[na Stabergh, Karel Sergen, in Huis, toeg.
100, org. Mengmenaal.

20.00 u TEATER 'De Burgermansbruiloft' van
Benalt Brecht, gebracht door de
Paardenkathedraal. in Stadsschouwburg.
Bondgenotenlaan 21, org. Stadsschouwburg.

20.30 u FUIF DJ Herben. in Silo, Vaan, weg.
200/250/300/350, org. Stuc.

20.30 u LITERATUUR Poëziegebracht door Jo
Govaerts en llse Starkenburg. in Vlam,
Vlamingenmaal 83, weg. 200/250/300/350,
org. Stuc.

ZATERDAG
09.00 u LOOPBAANBEGELEIDING

Simulalieprocf 'De Verhandeling', in College
'De Valk' (Zeger Van Hce). org. Studenten-
beleid Kernsel Tewerkstelling.

ZONDAG

f van fifties....

~ tot
seven ties,

van
klassiek tot
modern

:~tSPIT

15.00 u KONSERT 'Abdijkonsert' door Het
Danel Strijkkwartet, in Kapittelzaal Abdij
Keizersberg. Mechelsestraat. 202, Leuven,
weg. 150/250, org. Jeugd en Muziek Leuven.

20.00 u FILM New Harvest. 'Marie Baie des
Anges van Manuel Pradal, in de Stuczaal.
toeg. 100112511501175, org. Stuc.

20.30 u TEATER Bronstig Veulen, BV's in Stuc,
in Vaartstraat 137, weg. 200/250/300/350,
org. Stuc.

MAANDAG
20.00 u FILM Filmfun: 'De Staking' van Sergej

OPENINGSUREN
dinsdag t/m vrijdag 10u-18u

zaterdag 10u-17u

Alfa
• 20/01 om 20.00 u: Spelletjesavond. in de
praatkamer.

ALFA
• 20/01 om 21.00 u: Spelletjesavond. in
Praatkamer Pak. Letteren .• 22/01 Tentoon-
stelling: 'Op zoek naar steen." Prehistorische
mijnbouw in Egypte en België, vanaf
22/01/99, in csrs Tentoonstellingszaal.

Eoos
• 18/01 om 14.00 u: Partieelspermanenue,
van 14:00 tot 17:00, in EOOS-permanentie .•
18/01 om 20.00 u: Kern P.V., in Eoos-
Permanentie .• 19/01 om 14.00 u:
Partieelspermanentie, van 14:00 tot) 7:00, in
EOOS-permanentie .• 20/01 om 14.00 u:
Partieelspermanentie, van 14:00 tot 17:00, in
EOOS-permanentie .• 21/01 om 14.00 u:
Parueelspermanenue, van 14:00 LOt 17:00, in
EOOS-permanemie .• 21/01 om 20.00 u:
Film, "The 5th Element", in MSI. • 22/01 om
14.00 u: Partieelspermanentie, van 14:00 tot
17:00, in EOOS-permanentie.

Diestsesteenweg 104, Kessel-La
016/26.09.21

Eisenstein, in de stuczaal. weg.
100/125/150/175, org. Stuc.

20.00 u MUZIEK Tom Pintens brengt muzikale
voorkeur, in Stuc, eerste verdieping,
Vergaderzaal drie, org. Kultuurraad.

20.30 u TEATER Bronstig Veulen, BV's in Stuc,
in Vaartstraat 137, toeg. 200/250/306/35(/,
org. Stuc.

22.30 u FILM New Harvest. 'Marie Baie des
Anges van Manuel Pradal, in de Stuczaal.
toeg. 100/125/1501175, org. Stuc

Germania
• 24/01 PAK-Feestweek, in Fakbar Letteren.
• 25/01 FAK-Feestweek, in Pakbar Letteren.

Hisloria
• 18/01 om 09.00 u: Partiëlesperma, in
Perma .• 19/01 om 09.00 u: Partiëlesperma.
in Perma .• 20/01 om 09.00 u:
Partiëlesperma. in Perrna .• 21101 om 09.00
u: Partiëlesperma. in Perma. ·22/01 om
09.00 u: Partiëlesperma. in Perrna .• 25/01
om 21.00 u: Redaktievergadering. in Perrna.

Kilo
• 18/01 Partieelspermanentie, doorlopend, in
KAF Letteren .• 18/01 om 14.00 u: Ouw
Peekes- namiddag .• 19/01 Partieels-
permanentie, doorlopend, in KAF Letteren .•
20/01 Parueelspermanentie, doorlopend, in
KAF Letteren .• 21/01 Partieelspermanentie,
doorlopend, in KAF Letteren .• 22/01
Partieelspcrmanentie, doorlopend, in KAF
Letteren.
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al Pien dit weekend mooi
weer voorspellen?",
konden de restaurants
en hotels aan de kust
zich vaak afvragen.

Armand Pien voorspelde
vanaf 1957 als weerkundige aan het
Koninklijk Meteorologisch Instituut
(KMI) vijfendertig jaar lang de lage
luchtdrukken boven België. Hij kleur-
de zijn weerpraatjes in met anekdotes
over sterren en kometen, en volkspreu-
ken over koning winter en tante
zomer.

Armand Pien: weerkundige en weerman

Verduistert de zon reeds in april, dan
verloor Pien zijne bril

Veto: Waar liggen de 'roots' van het KMI?
Armand Pien: "Voor de onafhankelijkheid
van België, stelde koning WilJem I een ze-
kere geleerde Adolf Quetelet aan om een
sterrenwacht op te richten. Maar Quetelet
sukkelde met een probleem waarmee de
sterrenwacht nu nog kampt: hij had geen
budget. Om die reden beperkte de professor
zich tot klimarologische waarnemingen.
Vanaf J 833 zijn er in België kontinue waar-
nemingen. De enige uitzonderingen zijn de
eerste oorlogsdagen van 1940. Uiteindelijk
werd de sterrenwacht dan in 1858 opge-
richt in Ukkel op een plekje dat omgeven
was door weides en koeien, nu door am-
bassades en villa's. In 1913 werd beslist dat
binnen de sterrenwacht de afdeling meteo-
rologie autonoom werd als Koninklijk Me-
tereelegisch Instituut. Midden jaren zestig
kwam er dan het Belgisch Instituut voor
Ruirnte-aeronomie bij, waarvan ondermeer
Dirk Frimout lid is.»
Veto: Hoe bent u in de weerkunde terecht geko-
men?
Pien: «Voorde oorlog studeerde. ik wis-
kunde aan de universiteit van Gent. Als
specialisatie nam ik astronomie. Ik schreef
trouwens mijn tesis over kometen, een
onderwerp dat mij mijn hele leven heeft
gepassioneerd. In 1942 studeerde ik af. Ten
gevolge van de oorlog was het voor mij
onmogelijk om te doktoreren. Ik kreeg wel
de kans om op het toenmalige Ministerie
van Volksgezondheid te gaan werken om
statistieken te verwerken. ln 1948 maakt
het KMI bekend dat zij een Vlaamse wis-
kundige zochten. Ik heb meteen mijn baan
opgezegd en trok naar Ukkel op de dienst
Toegepaste Meteorologie. Op dat ogenblik
was men immers al bezig weerberichten te
maken voor de radio. Maar geen kat van
het publiek begreep iets van al die geleerde
woorden zoals cyclonen en anti-cyclonen,
depressies en okklusiefroruen. Bovendien
was het KMI praktisch uitsluitend bemand
door franstallgen. Ik moest dan de Iranstatige
weertermen vertalen naar het Ncdcrlands.»
Veto: Welke invloed had de ontwikkelende Tech-
nologie op de weerkunde?
Pien: "In het begin had je dl' 'romantische'
periode. Wij lieten elke dag twee balonnen
op, deden waarnemingen met ons oog en
luisterden naar de informatie dil' via l'en
speciale radiozender binneuk wam. Vanop
de atlantische oceaan werden immers
waarnemingen gedaan varrop een tiental
schepen. Die berichten moesten wij dan
met de hand uitwerken in isobaren op de
weerkaarten. Maar cc waren enorm veel
hiaten. Als we het weer van de volgende
dag konden voorspellen, waren we al blij.
De grote sprong voorwaarts voor de weer-
kunde kwam er eigenlijk op vier oktober
1957, bij de lansering van de Spoetnik I
door de Sovjet-Unie. De Verenigde Staten
waren hierdoor enorm gefrustreerd en lan-
seerden als tegenreaktie in 1960 de eerste
weersatelliet. Voor de eerste keer konden
wij zien hoe het weer was boven de wol-
ken. De Amerikanen hadden meer belang-
stelling voor het weer dan de Sovjets, om-

,.

dat hun staten aan de Golf van Mexico ge-
teisterd werden door orkanen die miljarden
dollars aan schade kosten. De Sovjetunie -
met haar stabiel kontinentaal klimaat -
had geen échte nood aan weersvoorspel-
lingen. Via deze weersatelliet kregen de
weerkundigen beelden van het wolkendek
boven de Atlantische Oceaan, de oceaan die
het gematigd zeeklimaat van België grolen-
deels beïnvloedt.»

«[.11 1970 kwam dan de computer 7ijn
intrede doen op het KMI. De klimatologi-
sche vaststellingen vanop zee ot vanuit de
lucht werden via speciale computerpro-
gramm~'s in tcrrnodynamische vergelijking-
en verwerkt en digitaal naar de computers
van het KM l doorgespeeld. Toen ik in I990
afsch cid nam van de BRT, was het KMI in
staaf om acht dagen op voorhand een Weer-
verandering aan te geven. Op dit mument
werkt het KMI samen met Météo-France
aan een projekt om elke drie uur van de

alle Brusselse vloeken leren. In de opname-
studio werd ik voor de kamera's gesmeten
m~ twee attributen: een geïmproviseerde
kaart van Europa en een alkoholstift. Die
tilten krasten zo hard op die kaart dat de
vijfhonderd kijkers van de BRT toen wel
hun toestel zullen buitengesmeten hebben.
rk wist toen nog niet dat je zo'n alkoholstift
omgekeerd moest houden. De eerste plaat-
selijke neerslag die ik toen heb voorspeld,
waren de zweetdruppels op mijn voor-
hoofd. Na een paar uitzendingen kwam de
grimeur op het lumineuze idee om te teke-
nen met llppensrift. Als ik dan 's avonds
thuis kwam en mijn vrouw lippenstift op
mijn hemd bemerkte, dan kon ik zeggen
dil! ik gewoon het weerbericht had gcpre-
erueerd. Bovendien kon jl- met die lippen-
st iften niet zo krasvcn.»
Veto: Hebt ti er steeds aan vastgehouden om
met weerkaarten te werken waarop u kon teke-
nen? -

dag een weerbericht te kunnen geven.»
Veto: Hoe bent 11 dan de eerste Vlaamse tele-
visie-weerman qeworden?
Pien: «Jan Boon en Nick Bal, de grondleg-
gers van de Belgische televisie, waren grote
bcwondcraar-, van de BBC, en die zonden
een 'wcarhcr-Iorccast uit. Nick Bal kwam
naar het KMI en daar ik de enige Vlaming
was, nam hij me mee naar het BRT-gebouw
aan het Plagcy-pleln in Brussel. Voor mijn
eerste weerpraatje op de televisie, had ik
een heleboel meetapparatuur meegenomen:
een termometer, l'en barometer, een plu-
viometer, de buis van Torricelli enzovoort.
Maar onderweg, in een taxi, brak mijn ba-
rometer en al het kwik vloeide op de zetels.
Omdat deze stof vrij giftig is en bij kontakt
met lucht uiteenvalt in kleine bolletjes, kon
ik van die taxichauffeur op enkele minuten

Pien: «Nadat ik vijfentwintig jaar 'live'
mijn weerpraatje had gedaan, werd er in de
BRT gewerkt met vooropname- door de
komst van de elektronische weerkaarten. In
het begin moest een hele kameraploeg van
dl' BRT naa r het KMI komen om elk half
uur dl' satellietbeelden te lilmen. Dan
brachten ze dat materiaal naar dl' studio
om dit te verwerken tot l'en wolkcnfilui. Nu
worden met de huidige techniek die "Hei-
lietbeelden rechtstreeks in een montage-
studio verwerkt tot l'en film. Dil' wolkt-u-
film heeft ah grote voordcel dat het publiek
effektief ziet wat er gebeurt met het weer
en dat de weerman du-, niet zomaar kan
zeggen wat hij wil.»
Veto: Bij het publiek bent 11 vooral bekend door
de persoonlijke inkleuring die 11 aan de lI'eer-
praatjes gaf

Pien: «Op de BRT had ik steeds een onge-
lofelijke vrijheid. Ik kon het weerbericht
door mekaar halen, er mensen bijhalen,
dingen tonen zoals groenten en fruit, of
bijvoorbeeld de sterrenwachten van ons
land promoten. Zo vertelde ik vaak iets
over astronomie of schudde ik een - vaak
zelfgemaakte - weerspreuk uit mijn mouw.
Zelfs het 'Liegcbeest' - uit een kinderpro-
gramma met Bart Peeters - kwam mij
eens feliciteren tijdens hel wccrbcricht.»
Veto: Vindt !I het niet spijtig dat de meeste wei'r-
presentatoren geen échteweerkundiqen meer ziin?
Pien: «Een weerman zoals Frank De
Boosere is geen wetenschapper en komt
elke dag naar het KMI om met de weer-
kundigen te spreken. Maar Frank doet zijn
werk goed en ik vind het niet noodzakelijk
dat een weerman ook een weerkundige is.
Het voordêel van een 'weerkundige weer-
man' is w~l dat die steeds kan terugvallen
op zijn vakkennis en allicht inzicht heeft in
hetgeenjhij het televisiepubliek voorscho-
telt. In eremeeste Europese landen zijn het
toch nog weerkundigen die de weerpraatjes
verzorgen. Behalve in Frankrijk, daar wordt
het mooie weer in de Provence voorspeld
door 'showmannekes' en schone 'madam-
mekes'.»
Veto: Krijgt u nooit klachten van misnoegde
'weerberichtkijkers'?
Pien: ••Vooral aan de kust hoopten ze dat
Pien elk weekend mooi weer ging voorspel-
len. Maar ginds aan zee moeten ze hele-
maal niet klagen: ze hebben per jaar twee-
honderd uren meer zon en honderdvijftig
liter neerslag per vierkante meter minder
dan in het binnenland. E!\ vergeet niet dat
de horekazaken aan de kust niet altijd op-
gezet zijn met heet weer. Want dan blijft
iedereen op het strand zitten. Wat ze willen
is dat er om drie uur '5 middags een fikse
regenbui uit de lucht valt om de toeristen
in de kafees te jagen.»
Veto: Kan II voorspellen welk weer de goden
zul/en brengen bij de zonsverduistering in al/gas-
rus?
Pien: «Het weer tijdens de zonsverduiste-
ring, kunnen we niet voorspellen. Maar Ik
weet wel dat er sommige sterrenwacht-
ver~n~g_ing_t:lllJ.lm).~JilDd v~1}plan 4ijll. cm
vliegtuigen of ballonnen boven het wolken-
dek te doen uitsujgcn. Zo'n zunsvcrduisic-
ring is een uniek tenorneen en in een men-
senleven eerder een zeldzaamheid. Een
zonsverduistering wil zeggen dat de maan
tussen dl' IOIl en de aarde schuilt. Schijn-
baar is de maan dan voor ons even groot
als de zon. Plots is hel dan nacht. Hel spek-
takulaire is wel dat vooraleer de verduiste-
ring plaatsvindt, de randen van de maan
nog waar te nemen zijn. Het is dan voor
wetenschappers en allerlei amateur-astro-
nomen de ideale gelegenheid om de kraters
en de schaduwen van de maan beter te be-
kijken via hun teleskopen. Een ander frap-
pant gevolg van de zonsverduistering is dat
voor de korte tijd dat de verduistering
duurt, alle dieren doen alsof het nacht is.
Sommige dieren gaan slapen en nachtdie-
ren gaan op jacht. Voor België moeten we
voor zo'n volledige zonsverduistering terug-

~ gaan fot in 1453, toen was Keizer Karel nog
~ niet geboren. Een volgende zonsvcrduisie-
~. t ing 70U hier te zien lijn in 2095. Maar die
~ zal niet 70 spektakulair zijn omdat re
'"(J:~-::::.

plaatsvindt bij zonsondergang. Voor l'en
totale eklips moeten wc wachten tot vijlen-
twintig mei 2 J 42.»
Veto: Waar in "/IS land zal dl' verduisterinq het
best te zien zijn?
Pien: "Het beste plaatsje in onv land om de
verduivu-ring te observeren i~het luiden
van de Ardennen in de buurt van Bouillon.
We z iucn dan in de vakantieperiode. het
lal er in dl' Arde-ruu-u bijgevolg hektisch
aanwcgaan me: al die toerivten. Meer in
het algemeen i\ dl' \ crdulstering te zien
van in Normandië over Lotharingen, Zuid-
Duitsland. tot in dl' Golf van Bengalen.
,\!\aM ab je er naar kijkt, moet je wel de
ogen beschermen met een gekleurde bril. Ik
ken er genoeg die blind zijn geworden van
te veel naar cklipvcn te kijkcn.»

Bart De Schrijver
Yves DeJaeghere
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