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IS JE GEZONDHEID JE LIEF
HOU DAN KINE OP UNIEF

Onkele weken geleden legde de
Vlaamse minister van onder-

wijs tijn nieuwe onderwijs·
plannen op tafel, De opleiding kinest-
terapie moest voIge~ hem volledig
toevertrouwd worden aan de hoge·
scholen. De reakties van de univer-
sittiten en de universiteitstudenten
kine waren zo hevig dat Van den
Bossche (SP) tijn worsttl ondertussen
reeds aangepast heeft. Volgens hem
moet iedereen in de toekomst minstens
een dritjaniJe opleiding volgtn aan de
hogescholen_ Vervolgens kan ik stu-
dent kieztn tussen ten ekstra oplei·
dingsjaar aan dt hogeschool of een
twee jaar durende licentie aan de
unief. Hiermee hoopte hij de universt-
Uiltn gunstiger te stemmen omdat zo
een snellere instroom naar de univer-
siteit mogelijk wordt.

D~ studenten ktne voerden verschillende
akties tegen de voorstellen van de minister.
Zowel de studenten, de araversnetten als de
licentiaten jdneslteraple begrepen de toe-
wijzing van de cpleldlng aan de hogescho-
len met. vermeugende vtsuauereppcnen
over de kwaliteit van de hogeschooloplet-
ding kunnen volgens hen een dergelijke
besUulng zeker niet rechtvaardigen. Een
tweede argument van de tegenstanders Is
dat de band onderwlJs·ondenoek verloren
gaat door van klne een hogeschoolopleIding
te maken.

Bovendien gaat dit voorstel van de rrü-
nister ook In tegen de geest van de wet
Diegenant·Mahoux van zes april 1995, die
de klneslterapeut voornet van een statuut
binnen de medische sfeer, maar met para-

medische kenmerken. Dit betekern dat de
ans de kmesherapeut een rulmère aurono-
mïe kan verlenen. De kinesist veert niet
langer enkel de bebandehngscherna's uit
dre door de ans voorgeschreven worden
maar kan ook z~lf een behandeling opstel-
len. onafhankelijk van de ans. Juist deze
argumentatie gebrutken de tegenstanders
van het voorstel om aan te lonen dat de kl-
nestterapie-cpletdlng geen strikte beroeps-
opleiding is en dus niet sowieso aan de
hogescholen dient toegekend. De snueue
kan ook vergeleken worden met de relatie
arts-apoteker. De apoteker heeft een gro-
lere verantwoordelijkheld dan enkel het
meegeven van g~nttsmiddekn die de arts
voorschrijft.

D~ wet van zes april '95 bepaalt uou-
wens dat de opleiding klnë mlnstens vter
jaar moet zijn. De bedoeling hiervan was
dat de opleiding op termIjn strikt unlversl-
tair zou werden. Ook in hel buitenland Is
er een tendens om de opleiding ktne volle-
dlg universitair te maken.

Kinezaak

De bedoeling van de untversltehsru-
denten kine was de druk 011 de ketel te
houden tot de minister vorige weck dinsdag
geïnterpelleerd werd in het Vlaams parle-
ment. "vonge week werd aan het Leuvense
stadhuis nog een veerûgurenwake geergun-
aeerd". licht de koördlnator van het SIU-

dentenprotest KrIstof De Cock toe. "Burge-
meester Tobback kwam ook even langs en
liet bUjken niet onverdeeld gelukkig te zijn
met de manter waarop zijn panijgenoot de
klnczaak aanpakte. - Minister Van den
Bossche schae rde dinsdag in hel parlement
zijn plannen enigzins bij om aan een aantal
grieven van de universiteiten legemoel te

komen. Zo wordt het mogelijk om na drie
Jaar hogeschoolopleldlng de stap te zetten
naar de IIcentie·opleldlng. die aan de unl-
versneu blijft bestaan. Dit betekent dat er
na dne Jaar hogeschool twee mogelijkhe-
den zijn. De Student gaat ofwel naar zljn
laatste jaar hogeschoolopleiding of volgt de
üceoueevëus van twee Jaar aan de unter.

Toch zijn er nog andere voerstenen. De
CVP bijvoorbeeld Is het niet eens met het
voorstel van de ond~rwijsmlnlst~r. Zij
spreekt zich nog niet uit over een alter-
natief. maar ~r zijn al wel enkele mogelijke
senartc's bekend. Eén daarvan verdedigt
rektor OO$t~rlinck:. Hij wordt hierin biJge-
treden door de krlstelljke Mutualltell~n en
het schaduwkabinet onderwijs van kultuur-
minister Manens (CVP). HIJ stelt dal het
mogelijk is om de tWU opleldlngen - drie
Jaar hogeschool of vier Jaar universiteit -
naast elkaar re laten beslaan. maar dan wel
met een andere finaliteit. Op dit ogenblik Is
er immers geen enkel bevoegdhetdsverschü
tussen de kinesisten met een graduaatsdl-
ploma en diegenen met een unrversuetts-
diploma. De graduaatsopletdlng moet vol-
gens Oosterltnck een paramedisch statuut
krijgen. ëen dergelijke oplossing heelt een
aantal voordelen. Zo zullen er geen massale
omslagen hoeven re vallen voor de docen-
ten Uil de hogescholen. Door de kinecplel-
ding op vier jaar te brengen - zoals voor-
zien in hel huidige voorstel van Van den
Bossche -, wordt het Immen een oplet-
ding van het lange upe. En daar mogen
enkel unlvcnitalr geschoolden lesgeven,
waardoor veel hogeschooldocenten op
straat komen te staan. omdat ze niet vol-
doen aan de dïptomaverersten. De univer-
snelten kunnen met de denkpiste van de
Leuvense rektor zeker akkoord gaan. Enkel
voor de afgestudeerden van de hogescholen

zal het een verslechterlng zijn. Op dit ogen-
blik voeren ze Immers dezelfde taken uit als
de licentiaten maar 7.eworden sneller aan-
gel"orve~ omdat ziekenhuizen hen minder
moeten betalen. In de denkpiste coseer-
Hnck zal dit voordeel verdwijnen. D~ rektor
meent ook dal de twee verschillende oplet •
dingen een toelanngscksemen dienen te
krljgen. Voor belde-opleldingen zal er een
apart aantal kandidaten doorgelaten wor-
den (numerus fixus) op basis van behoef-
renstudles. Maar daarmee Is dan wel de
vrijheid van studiekeuze andermaal ge-
schonden.

Schermen
De manter waarop hel kinedebat ge-

voerd wordt, getulgt van ~Inlg waardig-
heid. De minister besuste zonder overleg
mei de betrokken partfjen. waarop
uiteraard Iurieuze reeknes kwamen van de
universiteiten. De hogescholen en de
universiteiten worden op die manier tegen
elkaar opgezet en de körporatistjsche
renexen worden pijnlijk duidelijk. De
universiteiten kijken In dit debat behoorlijk'
neer op de hogeschootoplejdtngen. door
Steeds de zogenaamde 'slechte kwatheü'
ervan te benadrukken. D~'wij ziJn beter'
mentaliteit maakt elk overleg onmogelijk,
Bovendien geven beroepsverenigingen die
een toelatingseksamen vragen om de markt
af te schennen blijk van knrporausme. De
nieuwe politieke kultuur is blijkbaar toch
nog niet voor morgen.

Ludwla rieweghe
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Naar aanlekilng van de lezersbrief van de
heer De Schepper in Veto nr. 20. wil Ik toch
een reaktie formuleren op het systeem ean
jaartelling dat genoemde lezer hanteert.

r----------------------------------------------;.-, Aangezien bij de

/(ElfJ7I1AA1#06 JTEMJ. 0/l7EA'tlCA'OJ ;~:;~:,~~~:::,;~~;::
AlAM III//J ~~I~~~:r~!iljla~~~erslc

begint. de twintigste
dus in hel jaar ]901.
Gelukkig dacht de heer
De Schepper niet dal
die in 2001 begon. De
logische gevolgtrekking
V,In bovenstaande
redenering is dal 1997
hel 9751e - en "1('1
het 98Sle - jaar van
deze eeuw is. Ik twijfel
nlet aan hel feit dat de
heer De Schepper een
eerbaar persoon is,
maar mlsschten zou
het ntet slecht zijn dal
hij - Wilder dat ik
hierover zelf een
standpunt wens in Ie
nemen - alvorens

;=====================:================,--------" zwaar geschut In

\
cultureel (Ild~'('"mllt) I stelling Ie brengen tegen een bepaalde poli-
centrum ueke denktenk Tri.mseJ - _I dett ome

lnspiredc daarvan moge zijn - misschien
eerst een aantal andere. meer eenvoudige
dingen des levens leerde ontleden dan de
loch wel bijzonder zwaarwichtige politiek
van de politieke vernieuwing.

• lezersbrieven
Alle lezersreakue~ kunnen bezorgd worden op het redaktk~kft1.rtul in de

s Meler'>\lraitt 5. )000 Leuven en moeren vöör vrîjdagnamiddcl8 16.00 u binnen ziJn
lid~1op dl\kclh' of via ('-mali veto-êhagar.ans.kuleuven.ac.be.
De brieven moeren betrekking hebben op in Veto behandelde onderwerpen ol op

Leuvense (\tudenlen-)aktualilt'lt Anonieme brieven komen noolt In aanmerktng: Ik
schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. Sle\'hl~ ultzonderiljk.
en na uhdrukkelijk en gemotiveerd verzoek. kunnen ze weggelaren worden in veto.
Brieven die langer zun dan 2400 tekens (spaties Inbegrepen. wat overeen komt mt'1

::I: ].5 getikte bladLlJde met dubbele interlinie) worden lil pnncipe ingekort. De u-dak-
tie behoudt zjch her recht voor brieven niet Ie plaatsen.

2. Het kommentaar van Guy Swlnnen
op de vertegenwoordigers van xatecheuke
lag meer in de lijn van 'het finale argument
om hel godsdienstonderwijs af te schallen',
daarom kreeg de groep ook geen punten
van dit jurylid. Maar 5011, persoonlijk was
Ik het daar ook niet mee eens.

Ik wacht nog altijd op hel eerste goede
verslag van een groot srudenrenevenemeru
in VdO, al kwam dit artikel op de boven-
vermelde puntjes na toch een beetje in de
buurt.

RechtzeHing
Enkele weken geleden ontving de redak-
tie van vete een e-maübencht waarin
een lezer suggereerde dat professor De
Paepe banden heefl met Opus Dei. Per
vergissing werd deze brte! gepubliceerd
als lezersbrief. waarvoor onze ekskuzes.
vete neemt afstand van de informatie die
wij via deze: weg ontvingen. De inhoud
van de lezersbrief is voor rekening van de
auteur zelf.

's Meier$stritat ,
3000 Leuv~
Tel 016/22 4:4-38
Pax 016/22 Ol 03 •

•

Songfestival Ilulnste van Katechetlka overbodig was op
het podium omdat haar Instrument geen
enkele keer In de huurt van haar mond
kwam, terwijl er een Ioro te zien was van
diezelfde fluitiste Ierwijl ze er lustig up los
aan hel blazen 15.

Joachim Lyssens
zde kan. Psychologie

2000
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Enkele bedenkingen bij hel Veto-artikel
over het tnterfakuhalr Songfestival:

I. Hel was grappig om te lezen dat de

•
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9 -20u.

gesloten Zaterdag 10 -17u.
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Evy Huygh
ISle kan. Oost-Europese talen en

kulturen
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9 -19 u.
9-19u

Maandag Urn Donderdag
Vrijdag
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Theater
KAKKERLAKKEN

TONEELGROEP CEREMONIA

Levend of dood?
Illegalen in België

Fik mms huft reehl op erll ml.'IIs-wlIardig bestaan Maar hor 1II0l'tdal als JI! iIll'gaal ;11
Belg;, verblijft? Di> Turks-Nederlandse schrijver Sabnu Ol verrometde verhalen van ille9alr
arbeiders I!I1connateerde dat het "rel gillg om '(0 bI!or /W! /0 bI."mi/ar om 'noi /0 be or to
te: TOl/eelgroep Ceremania werkte rand dit thema Nltt Turkse actellt; fit /IIl/ûkaWell

Geslaagd mutucultureet theater.

R~l!ie: Eric ne Volder - Mtl/iek, Tasbin tnorei . Me!: Jan Bljv()("l.SIef Calmeyer. veeue
Eyckerruans, Nalut Guvendi, Johan Knu!~, N·F.llr Kouvete. tnekc NiJsscn. Tonguç. vucet

Oksal, Mahlr TClcr,ji, tau Wirahadiraks.1. Tl.lfolrulY\koan rn Ahdclkodcr 7.ahnnun

Schouwburg, Bondgenotenlaan 21
Maandag 3 maart om 20:00 u
Toegangsprfjs; 400/360 fr.
Reservatie: 016/222 113
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Oriënteringsproef legt de lat te hoog

De oriënleringslesl gelesl
O·wee weken geleden werdelI eenaantal voorbeeldvraqen van de

oriënteringsproef voor genees-
kunde bekelld gemaakt. Dertig studen-
ten uit de eerste en zestig studenten
uil de twude kandidatuur mochten
als proefkonij/J deze test afleggen, Over
de voorlopige rtmllalen berichtte Veto
reeds vorige week. Nu er meer kon-
krete resultaten bekend 'Zijn, komen
de grootste tekortkomingen boven: de
test is Ie strikt wetenschappelijk en te
moeilijk.

tets meer dan de helft van de nudemen uit
de belde proefgroepen slaagde Jn de test. In
de eerste kandIdatuur vonden de meesten
dal een deelvan de bevraagde teerster
nooit In het middelbaar onderwijs aan bod
gekomen was. volgens hel mennoraar moel
Je - Indien je wil slagen voor de proef en
een nlet strikt wetenschappelljke richling
volRt - zeker eksua Inspanningen leveren.
Alleen de Nederlandse studenten zagen de
proef wel lillen. Maar het Nederlandse se-
kundalr onderwijs I~ dan ook meer weten-
schappelijk georiënteerd. De overige stu-
denten vonden dat ze meer voorbereiding
nodig hadden, Onderwijsminister Van den
Bossche (SP) verklaarde nochtans dat de
prol'! "ln wezen nler studeerbaar I~-, Tussen
teorie en praktijk gaapt blijkbaar wel een
grote kloof. Hl't menhoraar vtndt het spijtig
dal Roede studenten uIt richüngen als La-
tiJn-Wlskunde.- en LatiJn-GrIeks alleen vla
een strIkt wetenschappelijk eksamen ge-
toeur worden. Als ze nlet toegelaren wor-
den, Is dal nlrt urndat ze onbekwaam zijn,
maar omdat ze In het sekundalr onderwfjs
onvoldoende voorbereId werden.

Een student uit de eerste kandidatuur
geneeskunde, die vorig Jaar LatiJn-Grieks
'ilu~rde. verwcordr het probleem zo:
-Men heen mIJ ,iltljd verteld dal als ik goed

werk, Ik er misschien ook uI komen. Dal
denk Ik nu nog altIJd. In mijn pretest schei-
kunde (van november) behaalde Ik enge-
veer 25 procent. voor mijn proefeksamen
50 procent. Maar als Ik de vragen van hel
toelatingseksamen ne. dan had Ik in elk ge-
val geen kam gemaakt om de opleiding ge-
neeskunde te mogen beginnen."

Materie

De unrvcrsnenen lijn vorlge week wel
in panIek geraakt door de meellljkheids-
graad van de voorbeeldvragen. Een grote
edvenenne In de dagbladen van vorige
week donderdag. waarin de Leuvense uni-
versiteit zich profileerde als de Ideale voor-
bereider op de toelatingsprocf. lelie kwaad
bloed bij minister Van den Bossche. Volgens
de minister wekt de advenemie "een ver-

Leuvense studenten sorteren goed

Sorteer en heers
efval is in, Hoe minder er van

geproduceerd wordt, hoe meer
er over gel!rnat en geschreven

lijkt te worden. En hoe meer liet een
onderwerp \'an allerlei studies wordt.
De af.qelopeu maal/den onderwierp de
dienst Studentenvoorzieninqen van de
KU Leuven ook het studentenafval
amt een nauwkeurig onderzoek. De
bedodi/1.q IWIS 'IQ te gaan wat voor
afval studenten proanceren. of ell
hocveel it' vorteren. ell waarom ze dat
doen. Op lIa,!', \'tW deze gege~'ens zaf
de KU Lt'll\.'ell proberen tiaar a[l'al-
beleid naar tie studenten toe beter
\'or", te .qel'en. De onaerzoctne studen-
lel/ kwamen alW/51 zeer goed uit de
Ie.\! war 111111 sorteergedrag betreft.
Wel "all de hoeveelheid afval die ze
produceren "09 verminderd worden.

Hel ouderzoek bestond Uit twee luiken.
Fnft1iJd~ Wl'rd nnt!er/olh, wl'lk alval cn
hfll;'\'l"l'lt'r Kl'produleerd wordl dom \tu-
dentt'n en hllcvl·t·1 danrvan nu werkelijk
gt'\lIrtl't'rd \\urdt. 011 eer\le deel \'ond
pl~al~ in dl' Iwccde wl'ek \lan oklllber. De
dalum wa\ /l'eT bew\l\I Kek1l7en het huls-
vullreglt:lIlent wa\ Incn nog maar net ver-
.111derd,Hl·t al\al van le~\IUlknt~nre~idl'n-
tlrs t"n ·!.ult"n In Leuvl'n en He\(:tke w('rd
l'en \~ed. lan)! {'PKehaald l'n noluwkeurig
ondl·rmdll. AnderliJd~ werd t"t'n aanlal
\wdt,ntl'n gevraa~d l'en enquêle Iwer ah'oIl
in Ie vullen, Die t"nquêle pellde naar de al-
litude\ \'0111~ludrl1tt'n IIInlrl'nt afval "')fIC-
rt'n. wal1t' er dll'klief aan d"~:n en w<l.:ll'tlm

Vorige week vrijdag werden de resulta-
ten van het onderzoek dndelljk bckcndge-
maakt, Op een il{'r~konlerentk kwamen
onderzoekers [,UI Labeeuw en utanc Smedl~
hun ~lUdie toertemen. Daarnaast kwam MI-
Heusehepen Arthnr varocebroeck de visie
van dl' stad nncetvcucn. Celltr.:ll(' punten
in ht;.l S1("dl'lilk .:lf\'albdl'ld llJIl enerllld\ ht't
reduceren van afval dnur prevennc. onder-
7ijd~ het snmulcren van hefKd"!rulk en se-
lektleve inl.:lmclll1J:. In 1996 werd 7.000
Ion papter en karton Ingl·l.l111c1d Rt'~taf\"al
kan v(1lgt'n~ dl' schepen toe~t \·t'rllrand wor-
den Jud,u men er Ihlg r.-nllte ('nergie uit !..all
halen. gen ander ekcem legdl' de whcpcn
OJl ~('n~lbili'i-t'ring. Daarom gn'ft tk ~tad een
milleukram en l'en \lIk'l:\\Illk nulk-uka-
fender uil.

DI' schepen utuc l'nljolt' krtnek up dl' re-
gering, "hcrgebruü, wordt te wt'inlg gt.'\tl-
mulecrd," Hij had vanll·lhl'rl·!..t·nd be!lrijl
voor dl' nadelige !W\'!llgl'll Hlilr dt· vcrpak-
ktngclndusrrle dOllr al 11'Inten~1t'1 ht'rgt'-
brulk Ook ldfkoll)plI~tl'rillg wordt meer
door de ~t.ld {Ian dom dl' o\lerheld a<lnge-
mOetliild, ,'r lIjn nu 4.000 \dlenln gdlrulk
\'oor 7.elfkompClslt'rlng, Ik ~Iall hl'l'lll'l'n
hogere huiwuilbcl.lstlnjo! InlleYl1erd, die
rekening Wil houden mCI dl' hlll'vcellwid
alval dIe men f1wt!U(Cl'rt· hol' Illl'l'r mt'n
produceen, hol' mt'er men betaal!. Zl1ldnM
wegwerpprodllktell echter g<lI'dkllPl·r hllj-
\t'n dan hergehruik, kan jr nlel ~prekr.-n
van t"l"n ~lKtaal rt'o:hl\laardige maatregel,

Uileindelijk wa\ konklu\lt· van dl' \(hl'-
jlt'n Ililiitlt'1 hij ~Ieldl' dal de lIltall' ah1al-
brrg in d('laame \ljf Jaar met twintig pw-
(t'rtt gr.-daald Is, van 45 000 Jla.H )7,000
wn. De \loId dl1t'l du\ Vlot'[ degel11k I{'I\ aan

moeden van voorkenras- van de proef ao-
vendien schaadt de acverrenue dë alspraak
dal de proe! nler ging gebruikt worden In
de onderlinge konkurrentiestrijd ven de
urnversneuen. aldus nog de minister. Rek-
lor öosternnck wou geen kommentaar ge-
ven op deze uitval van dl" mlnlster. Dinsdag
komt de materie wel aan bod op de Vlaam-
se tmerunrversnarre Raad (Vlir). De reklor
vertelde wel dal de untversnen de voor-
beeldvragen grondig Uil cnderaoekr, In sa-

menwerking met de rmddelbate scholen.
Als blijk! dal de bevraagde malerie veel rui-
mer 15 dan het gemiddelde programma ven
de derde graad srkundair onderwijs, 7.81 de
unlverslreh zeker nog reageren op de moel-
IIjkhC'ldsgraad van de proef. Professor Van
Avermaet, voornuer van de ondenvljsraad,
vlndt dat er lijd moet zijn om de test te eva-
lueren en dil kan niet door reeds van in hCI
begln de lat Ie hoog Ie leggen.

Ludwlg Deweghe

Hoe omzeil ik de proef?
uekreteal zijn er een aantal achterpoortjes opengebleven. De toeliltingsproef geldt enkel
voor studenten die aan een vtaamse untversnett de opleiding geneeskunde willen volgen.
In Wallonië komt er Immers pas een tceleüngseksemen na de derde kandidatuur, en zijn
er geen ekstra toelaungsvoorwaarden voor de eerste kandlct:uuur. Al~ je de proef wil om-
zeilen, kan je dus best in wettonte de eerste kandidatuur volken. Probleem r, echter wel
dat Je het toelaungseksamen roch nog zal moelen afleggen, De Iederale overheid kent de
bercepsurel vanaf 2004 alleen nogroe als je bewijst gesl~d Ie zijn op de toelaungsproel
en als je ren diploma hebt van dl' kandidaturen en de arlselljaren. Een andere mogelijk-
heid bestaat erin om naar Nederland uil te wijken Ginds moel Je }'chter wel uitgeloot
worden. omdat er daar reeds jaren een numerus etausus besraat. ., ..

het afvalprobleem, De vraag Is hOC'het nu
verder moel. Is de sensrbmsenng en de In-
Iormaue naar de burger voldoende om hel
gedrag op lange termijn te veranderen?
Toch bracht de schepen nog enkele negatle-
ve punten aan bij hel stadsbeleid. Door de
strengere regiemeniering gebrulken hoofd-
zakrlijk handelaars de vuI11.akk cn up een
nlct-reglernentaire wljze en is vluikstortlng
teeg cnomen Ook hel sclckuct tuzamelen
van crrr.atvalrn grote woonblokken ~telt
problemen omdat het daar ntet mogelijk Is
afvallang op te slaan.

Selektie

Terug naar hel onderzoek Dal gebeur-
dl' l"tf; jl;wndig Op elk van de <ldre\\l'n
waden een wee], lanl! de vuillll\J.lt..t..(·n
upgehaal(l. opengl'kmpt vn aan l'I'11diep-
gaand onderzoek onderworpen. D<lolrlliJ
werd gekeken naar her unale ahaljl;ewkh1.
hel gn .. tctn per persoon. hl'[ gl'\\idu per
ah'al(lndl'rdecl - paph-r en karton. Pla..tic-
\ktaal- en DranherlMkkJngen (P\1D).
Grocmcn-. Frult- rn Tuinafval (GfT!. g!a~,
xtetn Gevaarlijk MvallKGAj, pla~[I( ver-
pat..kingen en rc~lahal- en het pnxcmu-
cel aandeel van elt.. van die afvalonderde-
ten. Ook werd l'en 'maat vuur korrekt ~ur·
teren' bedacht Dal SijleT geelt aan hoc
t(tlJndlg er gesut[n'rd wordt.

En dal bll-l'k gOl'd ml'C tl' \'<lJlt'n, I:r
Lijn wel W<I[\'cnchiJlen Ilh~,'ll dl' 7.e~Jdfe~-
sen, maar over hl'l algemeen blijken de S\LI-
dt'J1ten - of althans deze kleine sekktll' er-
van - beSI wel bereid l11et' Ie werken aan
de reduktie en de selektie van hun afval. Zo
varieert de m.1al voor nauwgezl'l soneren
1U....(.1I 75.9 en 99.6 proc;ent, Dal betekent
dal de mee~le Sludenten hel goed tOl leer
IIlX'd docn. en dat een vau de 7;1$ IInder-
lOchtt' huilen - cen gemecn<;.(haJl~huis
met nr.-gen bewoners l'rgen~ in Leu\'en -
lclh perfekl ~(Jrteert,

M~ar je kan IIIJk goed \Orten'n en ItKh
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veel afval produceren, Daarom werd ook
gekeken naar de hoeveelheld afval per
persoon. Die varieert 'van 793 tot 3.122
gram per persoon, per week. Opvallend Is
dat deze uoree voor het minste afval nier
gaat naar hel gemeenschaoshuts dat het
beu sorteert. Er Is dus geen duidelijke band
rusven de hoeveelheid afval en de kweltren
van hel sorteren. Dl' cnueraoekers bestut-
ren dat Ju:1 kwa sorteren snor 'zIt bij de
studenten. maar dat de hccveethetd afval
nug wel verminderd kan worden.

Her tweede dl'eI van het onderzoek -
de vri1gl'nliJ~1- peilde naar de mening van
Ik crudenten over sorteren. Er werd onder-
nu-er ):l'\ raa~d naar hun soneerged rag en
dl' arhtl'rllggende drqfveren ervan. Opval-
knd '$ dat l'en grote meerdcrhctd van dl'
«udcntcn -/en'lllJg 1lr<lI.ell!- el'\an
ovcrungd l~ (lTrder) grondig IC moeten
sorteren. verreweg de meesten geve-n hier-
\'llI.lr bevendten als bel,lIlgrijble reden hel
mulcubcwustzun op. De hoofdreden urn
nkl te sorteren blijkt dan weer een gt'brt'k
i1,11lakknmodath- te lijn. \1aar welrug stu-
dcrncn vlndcn dal sorteren heil teveel
moeite kll\l Opleucn bij'liel w niketen
blijkt wel weer reeeet moeite voor een aan-
lal ouder hen Toch beweert nog ongeveer
de hcllt van dl' oudervroegden "uur minder
\Iervuilende H'rpakklngen te kiezen.

AI bij al komt uil dIl onde!Zol'k el'n
vriJ n){l~klt'urll: breid van de \tudt'1lt naar
vuor, De mee~lt'n ~korell gOl'd [()[ zel'r goed
wat ~(lr1ert'n bctrl'll, t'n ziJn ook duidelijk
van goede \VII.Ze soneren (lm milieureJr·
nen. en I1kl bijvoorbeeld omdm hel Vt'T-
1,II(hl I~. Ol t'f nt~ een e\'ululÎl' te verwal"h-
Irn h. ?al moeten blijken uil de \ef\'olgnn-
dl'!Z(,(·ken. Daaruil kiln dan ook wurden
afgeleld uf de !>en~ibiJjserjngsakllt'S van de
~tad ril de unld ~ukSC'"Svol2iJn.

Martljn Graumans
Olivler Remy
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Nieuw interfakultair college

Lessen in ondernemerschap
Gorige week woensdag stelde

onze universiteit in de matig
gevulde Auta Pieter De Somer

het lIiellwi! interfakultair programma
•Van student tol ondernemer' voor. De
Vlaamse regen'tlg ondersteunt deze
Impulsreeks. Vlaams minister \'011

ekonomie. kmo. landbouw en media
Eric Van Rompuy (CVP) stelde dan
ook zijn Schumpeterplan voor. Deze
lessenreeks zal het sukses van het
andere interfakultair college 'Lessen
voor de eenentwintigste eeuw' "iel
evenaren. maar "dat was ook "iet de
bedoeling", aldus professor Piet Vall'
den Abeele, die liet nieuwe initiatief
koöráineert.

Het was niet cd\( een projekt W.1~rdl' vtu-
den ten 0Jl zaten IC wachten. Het is duide-
lijk dal dl' 'vtaanrse' ekonomie en het be-
drijfsleven vragende I)ilnij Zijn. HCI onder-
wijs ht'eh hier een dicllsnde funktie naar
de maatschappij. Rcktur oosterunck stelde
tn zijn openingspeech dan uok dat her heel

belangrijk is voor de universiteit om toege-
past onderzoek af te leveren. D!t Initiatief is
helemaal Geen verrassing als je 'lijn polilick
kent. Kontakt met de bedrijfswereld is vol-
gcns hem voor de uurverstten erg belang-
rijk omdat deze op die manier de nodige
fondsen kan binnenrijven.

Starter

De ekonomie heeft nood aan jongt'
starters die het nslko durven nemen om
zeil een onderneming op te starten. Bill
GaiCS. de grote man van Microsoft. vet-
klaart op dele manier ook hel sukses van
de Amerikaanse ekonomie. HIJ denkt nler
dat er in de verenigde Staten procentueel
meer suksesvolle Maners zijn dan In Euro-
pa, maar dnt er gewoon veel meer zijn. Hel
aantal steners dnen toenemen Is een van
de belangrijkste doelen van hel Schumpe-
terprojekt. Jczel Schumpeter was een 005-
tcnrijks ekonoom. die reeds in de [aren der-
tig stelde dat ckonornrscbe groei voertkomt
uil innovatie van processen, produkten en
organisatie, Mlnistcr Van Rornpuy sprak In

deze kontekst over de 'kreancve denruk-
ue' , waarmee hij bedoelt dat Jonge starters.
bestaande mer-Innovatteve strukruren. uit
dl' markt kunnen konkurreren met ver-
nieuwende Ideeën. Weinig afgesIUdeerden
overwegen om zeil een onderneming op te
starten. De minister meetil dal dit samen-
hangt met om negatlef beeld over orue
ekonomie van hcrsrrukturertngen, falingen.
faillissementen en werkloosheid, De minis-
ter wou echter een positieve boodschap
brengen: "In vteandcren gaat het allemaal
zo slecht niet. er is zelfs een ekonomlscbe
groei VJn drie procent". We moeten wel
naar een ander groehnlddcl zoeken, van
eksogene groei (aantrekken van builen-
landse ondernemingen] naar een endogene
groei (meer stanersj." De minister wil dit
ook financieel stimuleren door een ver-
hoogdc steun IC bieden .... 11 starters C11 !X'-
tcrscbapsprojckten. Tevens wil hij ook meer
rlslknkepuaal cn adviespremies naar steners
lollen gaan.

Topic

De korncksr van de lessenreeks is hier-
mee dan ook geschetst. De studenten heb-
ben wel"'cnkcle serieuze bedenkingen bij dit
projekt. Tijdens de voorstelling had men
het vooral over suukturen. kreatteve en
tnnovaueve processen, geld, winst en eko-
nomie. Andere aspekren werden niet echt
besproken. Over kwaliteit van arbeid, in
termen V1l11 werken met andere mensen,
werd weinig gezegd. Etl~h ondernemen
was een topic dat amper aan bod kwam

tijdens de uiteenzetting en waarschijnlijk
even weinig lal voorkomen In het pro-
gramma van de lessenreeks voor volgend
Jaar, Het antwoord van professor steewee-
gen - eera-bank Leerstoel Ondernemer-
schap - op deze kritische bedenkingen van
de studenten, was dan ook tekenend. Wat•het eusche aspekt betreft. vond hij hel een
morele plicht van de untversuatren om een
onderneming op Ie stenen. omdat 7.ij als
hooggeschoolden de meeste kans maken
om suksesvolle oudernemen. Als dit de
enige visie blijft van de hele opzei, zal hCI
projekt niet veel meerwaarde bieden aan
hel reeds bestaande overaanbod van ster-
ierskursussen. georgeruseerd door kamers
van koophandel. NCMV en andere oegani-
sanes.

Visie
,

Een ~nde.se bemerking die de studen-
ten maakten llut! bcm-kkjng op de vraag in
welke mate de lessen wel echt toegankelijk
zijn voor alle sludentctt. Soms omstond de
Indruk dat rechnfsche ke;;lis de meest be-
langrijke faktor voor nndemcnu-n was,

Het hele initiatiel volledig afkraken zou
misschien niet eerlijk lijn. Indien er vol-
doende kritische reûekues mogelijk zljll en
de lessen echt voor 0111('rkhrlngcn toegan-
kelijk zijn, kan er misschien een Intcressan-
IC. nieuwe visie op oudernemen ontstaan.
xoördtnamr vanden Abet'ic ging alvavt 1111.'t

een aantal hede-nkingen VJI1 de studcrueu
rekening houden. Rektor Dnstcrlinck wll
toezien dat etisch ondernemen. naast lnnö-
verend denken, een ultgangspuru wordt.
Een permanente evaluatie van de lessen-
reeks 7..,1 dus nodig Zijn, Ondernemen bevi.!
heel veelaspckten, een interdlssipfinalre
aanp ..k Î5 dan uok nodig.

Ludwlg Deweghe

Toch geen radio 2 departement in Leuven
De direktie van radio 2 Brabam heelt besloten om de regtonale omroep toch niet naar
Leuven over tc brengen, Ecrder had de Leuvense gemeenteraad gevraagd om een elgen
regionale zender voor de provInde Vlaams Brabant op IC richten. Volgen~ burgervader
Louis Tobback zou een eigen radiostalion in Leuven een belangrijke stimulans zijn voor
het kulturele, sociale en ekonomtsche leven in de regio. Voor hem was hel een princlp-
tëte zaak: "Als Vlaams Brabant zlch laat doen, krijgen we nree meer,"

'regen eind '98 neemt de omroep voor Vlaam\ Brabant en Brussel nieuwe lokalen in
gebruik. in de rotonde V;)l1 hel Amerikaans paviljoen In Brussel. Het Lt.'\lVCOS schepencol-
lege had de verhuiswagens liever naar hun s!ad zien kernen. Omdat - met uitzondering
van west Vlaanderen - de andere regtonale zender;; in de provinciale hoofdsteden
gevestigd zijn, teek Leuven hen de meest geschlktc plaats om de zender re hutsvesten.
Maar volgens Van Rompuy hebben zij - en met name Tobback - 1;ch met te berncelen
mei hel besluit van de politiek onafhanketJjk geworden BRTN.

In hel kader val) de opdeling van de provincie vfaams Brabont kl'I..en verschutende
politici uit naar een splitsing van radio 2 en een verhuizing naar Leuven. Ot' dtreknc
heeft naar eigen zeggen wel gedacht aan een vcrhnizlng naar de Vlaams umbamsc
hoofdstad Leuven, maar dit projekt bleek onpraktisch en te duur, Dool' de vcrhuizing zou
er geen geld overblijven om radioprogramma's van enige k\VaUte!t te rnaken. En zouden
de Leuvenaars niet beier gediend zijn met een kwafucltzender In ürusscl dan met een
minder goede zender in Leuven? BovQldien blijft het de vraag of de polun-ke inmcnginll;
in beshsstngen van de autonome BRTN wel strookt met enige vorm van nieuwe politieke
kultuur,

•

(gd)

Programma Grote Meren-avond
Op woensdag 26 februari organiseert Student Aid een thema-avond rond de Grule Meren.
De avond wordt om 19.00 u Ingezet met een film ever Ruanda: 'De waanzinnige repu-
bliek Ruanda'. Jef Maton van de Gentse Universiteit en Katrien Van der SchOOI - Journa-
liste die in '93 en '94 In Ruanda van nabij dl' gebeunentssen volgde - komen om 19.45 u
aan bod, Zij geven in 'Een geplande genocide?' hun visie op de volkerenmoord die drie
jaar geleden In het land plaatsgreep. Om 21.00 u, na een muzikaal intermezzo, vindt een
debat plaal'l over de noodzaak van uuervcnues. Sprekers lijn teo coovacns V<IIIhet
NCOS Centraal Afrika, üomtnlque Dulphcn van her kabinet voor nruwikkellngsämcuwer-
klng. Jan Brigou van hel VN-kommiss.:Iriaal voor de vluchtelingen. Gasada Ndoba, lid van
het kommiuee voor demokratie in Ruanda en vénusre NShimiyimana, journalist en pers-
euechë van de Ruandakommissie. Modcrator is Katrien Van der Schoot.
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Student Aid, van perkussie tot ontmijning

Ontwikkelingsamenwerking is niet 'in'
Goor een evaluatie van de Stil-

dent Aidweek - die eigenlijk
n09 niet helemaal afgelopet! is

- is het wellicht IIog wat Ie vroeg.
Toch kan er reeds een Illsselltijdse ba-
lans opgemaakt worden, met de vraag
'waar komt student Aid vandaan, ell
waar Slaan ze vandaag?' Hebben al
die :...._ollgetwijfeld goedbedoelde -
akties nog enig effekt of blijft liet dwei-
len mei de kraan open? Eén din9
staat alvast als een paal boven water:
ontwikkelingsamenwerkh'9 is niet
'in', dal merkt ook Student Aid aan
de verminderde belangstelling en deel-
name van de studenten, Zij hebben
JUli! pl%lld bereikt wal het aantal
deelnemende studenten betreft en wil-
len geetl reus op lemen voelen worden.
Modewoorden als 'duurzaamheid:
(van projekten) blijkt'. voor oroontsa-
ties als Student Aid onoverkomelijk,
waannee ook zij - willens ,.Wem?-
op de 'trendtrein' springen,

BIJ het ontstaan van Student Aid In 1986
was het toverwoord 'Iondseuwervlng".
waarmee de toenmalige organisatie hoopte
aoveet mogclljk 'nood te kunnen lenigen'.
Ondertussen is er op dat vlak wel het één
en ander veranderd en zijn ook studenten
lOt het inzicht gekomen dat een gcldlnza-
meling helemaal geen srrukturelc oplossing
15.Student Aid '97 koncentreen zich op het
thema 'Veiligheid en ontwikkdlng', met de
steun aan 'Handicap Imemeucnal' als kap-
Slok voor de ekues. Dat zl] terug aan pro'
jektwerking doen. betekent een terugkeer
naar vroegere werkwijzen, die na de Stu-
dent Aid publtkane 'Ht'T orkest van dl' Tita-
nlc' (1993) allesbehalve vanzelfsprekend is.
Dal boek, met bijdragen van onder andere
Dirk aarree. Hans Achterhuls en Jean 80s-
suyt. sprak op het vlak van hulpverlening
en projektwerking zeer krasse taal.

vooral de ongemeen scherpe bijdrage
van aarree - BRTN-journalist, aes jaar
werksaam geweest bij l'en NGO [ntet-goe-
vernemenrele organisatie voor ontwikkeling-
samenwerking) - heen bijgedragen tot het
wegvallen van de ooglappen bij veel goed-
menende aktievoerders en sympathisanten.
Barrez stelt voor het mlnlsterle van entwik-
kelingsamenwerking maar ineens al te
schaffen. daar het absoluut niets bijbrl'ngl
aan de derde wereld. Het aloude adagmm
'hulp bieden is hulp overbodig maken'
wordt trouwens door àlle bijdrolgen vak-
kundig onderuit gehaald: de praktijk heel!
Immers uitgewezen dal 'hulp' geen oplos-
slng is maar integendeel zéll deel uitmaakt
van het probleem. Hulp omwrtchr de plaat-
selljke ekonomie, bestendigt mensen in een
afhankelijke positie en bevesttgt hl.'! post-
koloniale cliché van 'de goedhartige wester- t
llng die de Mme zwartjes eens lill gilan J:
helpen'.

Bedje

Bovendien heeft dl' geldstroom naar al
die verschillende ontwikkelingsorganisaties
een kwahjke en hardlll'kkige burekrause-
ring lot gevolg gehad, Barrel spaan hier
zelfs Oxfam en Artsen zonder Grenzen niet.
7.ijzijn in hetzelfde bedje ziek. Zowel de
offici(le organisaties als dl;' NGO's vertonen-
immers de tendens naar het handelen uit
eigenbelang: zoveel mogelijk londsen en
subsidies binnenrijven om IC blijven groei-
en en alle medewerkers te kunnen betalen,
om hel (.TU te stellen. Dit heeft ook gevol-
gen voor de hulp die rij bicden in de derde
wereld zelf. Dat is kwasi altijd subsurune-
hulp, dit wil zeggen dat zij eigenlijk een
deel van de taak van de overheid op zich
nemen, waardoor zij - In bijvoorbeeld
diktatoriaal bestuurde landen als Zaïre-
onrechtstreeks en zelh rechtstreeks dat
regime mee in stand houden.

Ook de schandalen bij hel Algemeen
Bestuur voor Outwikkellngsamenwcrklng
(Abos) gaven het imago en de betrouw-
baarheid van de organisaties die zjch bezig.
houden met ontwikkelingsamenwerking
een flinke knauw, Megalomane en totaal
nuneloze hlgh-tech projekten kostren de
Belgische overheid niet alleen miljarden,
maar bleken bovendien toaaal niet Ie beant-
woorden aan de behoeften. Ook Student
Aid keek In etgen boezem, bezen ziellover
haar akiles en doetsreutngen maar steunt
dit jaar wel hel projekt van een NGO,
'Handicap International'. Luc Galoppin, de
oververmoeide veramwuordelljke voor pers
en promotie, licht het hoe en waarom toe.
Luc Galoppin: -tedere vrijwilliger die voor
Student Aid kerm werken - wij draaien
louter op vrijwilligers. trouwens - heeft
waarschijnlijk dat boek gelezen en krijgt er
ook een vormingsmap mei ongeveer twee-
honderd bladrijden tekst en uitleg biJ. Deze
wordt verondersteld gelezen en verwerkt te
zijn, waardoor je helemaal geen 'groentje'
meer bent als Je bij ons begint. Ik ken de

Galoppin: .01' konstante vernieuwing van
de verschillende kommillees heelt zijn
zwakke en sterke kanten. Elk Jaar duiken
er Inderdaad gelijkaardige voorstellen op,
maar de -andens- hebben toch een enorm
geaag, daar wordt echt wel naar geluisterd.
De meeste studenten draaien toch twee,
maximum drie jaar mee. Toen ik vorig Jaar
biJ Student Aid terecht kwam - vla vla-
wist Ik totaal niets af van ontwtkkcltngsa-
menwerking. Ik wist zelfs nrer wal 'NGO'
betekende. Voor mij draait hel dan ook
vooral om bewustwording en geïnformeerd
worden over de hele derdewereldproblema-
rlek, en ik denk dat dal voor de meesten
niet anders is.•

_Hel voordeel van telkens met nieuwe
mensen te werken is dat je altijd een frisse,
onbevooroordeelde kijk op de zaak krijgt,
en nlet vastroest. Het blijft echter zeer
moel11jk om in te schallen wat voor effekt
de ekucs hebben op de studenten en hoe
het zlt met het imago van öntwlkkellngsa-
menwerklag. Van de schandalen biJ hel
Abos bijvoorbeeld, hadden we een enorme

weerstand tegen öntwlkkellngscrgenlsaties,
maar je mag het kind niet met het badwa-
ter weggooien, vind ik. Wij venden 'Handt-
cap International' dit jaar een valabele
organisatie om twee redenen. Eerst en
vooral werken lij samen met de plantsc:lijke
bevolking om slachtoffers van landmijnen
een nieuwe toekomst te geven. Ze leiden
mensen op tot klneshcrapeuten. en maken
gebruik van lokale grondstoffen en hulp-
middelen om proteses te vervaardigen. Ten
tweede proberen zij het probleem van de
landmijnen en onveiligheid in hel alge-
meen ook struktureel aan te pakken. door
imen'iicf te lobbren bij vx-konrercnues en
zo de produktie van mijnen stop Ie zenen
(zie nok her artikel over de zin en onzin
van vre-konrerenues oppagtua 8)._
Veto: Elk jaar Irudl er bij St/Idem Aid Uil

nieuwe pleej atm. dir dan het warm water wrrr
Baat uitvinden. Is dlll gem handicap in feil door-
trekken vall dt wtrkill!J o"..r ~-rrs(hillendr jarm?

weerslag verwacht. maar dil' blijlt volledig
uit. Bij de Tvshirtvcrkoop bijvoorbeeld, is er
niemand die vraagl waar het geld naartoe
gaat en hoe hel nu met onze boekhouding
zit en zo .•
Veto: Dali ZIIIIen wij df vraa.tI maar nt'/lm
waar komt jullir gdd "'alld,wlI m waar ,~aal het
IIQ(/rtor?
Galoppin: «Wij hebben het stnnnn van
een vzw, kwa bockboudlng \erl'ist dal niet
zoveel. en elk jaar wordt er u-mand voor de
ftnanctën aangesteld. Er 7ijn vter hoofd-
sponsors, waaronder het Abos. Wat de
sajJandalen betreft. denk ik dat er een ver-
sdul is tussen wat Abos hier doet en in het
buitenland. Ik vind hel op zich niet fout dal
wij geld krijgen van hut Abos.-
Veto: Ha~d Indraagt dit spolls,lrm_q?
Galoppin: kNel als de andere drie hoofd-
sponsors; 300.000 frank. Dat geld wordt ge-
bruiklom on7e publikatie - die 350.000
lrank kost - af te betalen, en valt onder
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het hoofdstuk 'edukeueve geiden'. Banco
en Hel Nieuwsblad zijn de andere hoofd-
sponsors. Daarnaast steunen ook srudro
Brussel en conneencos onze werking .•
Veto: Kali jt dr a!!Jrlopm Lil/Vel/U Studml Aid
week voorlopig evalueren?
Galoppin: .Wc krijgen zo'n beetje de iu-
druk dat er - in verhouding tor de moeite
die we doen - nogal weinig volk afkomt
op de ekuvneneu. Al onze atüchcs. span-
doeken, een interview op dl" radio, de toto
op de voorpagina van Velo - dal kan ook
wel tellen, zeker? Dal lijkt allemaal niet
echt veel los te maken, Misschien hadden
we ook alûches moeten maken met een
vrouw In een doorzichtig badpak, wals
Apolloou glOdaan heelt. Moeten we die Iocr
opgaan or lkel bekende dingen presente'
ren? Wij daéhten dat we mei de act van de
Burundese drummers wel op de goede weg
zaten. Ot(aanwezigen gingen trouwens
echt uit de bol, hel was ook enorm Indruk-
wekkend. Hët kouu er echter op aan de
mensen binnen le·krtjgen .•

Kringen

«Br was beduidend minder volk dan
andere Jaren, maar voor ten definitieve
evaluatie Is het nog te vroeg. Het stadspel
van maandag Is een beetje in hel water
gevallen, en daarbij zijn we wel wat teleur-
gesteld door het gebrek aan medewerking
van de kringen, We hadden hen allemaal
opgebeld om met: te doen. maar om vijl
uur was er nog altijd praktisch geen kal.
Toen we dan naar het stadspark trokken
om de paar geïnteresseerden Ie mcldtn dat,
het hele spel werd etgcblazen. doken er
plots roch noS zes ploegen op. Dat is Irus-
trercnd en tegelijkertijd l'en hart onder de
riem, Ach Ja, mtsschlen is het onze Iout en
hadden wij - de kringen kennende -'ten
keer ol zes, zeven moeten reletoneren om ~
hen te mobtltseren.»

.We stellen ons natuurlijk de vraag of
we naar mcssa-akuvneuen moeten evolu-
eren, waarbij weinig nagedacht wordt. De
lunchgesprekken van algelopen week zijn
echter niet bedoeld als massamanuesranes.
De smdenren die wc daarmee aanspreken
worden er op een goede, bewuste manier
bij betrokken en geïntcrmeerd,»
Veto: Blijfjt 10 lijn in hetulldi kleiIIe \lijvenje
\lOIf fttJs yeïllttfts,sf(rdetl vijltIl?

Galoppln: .0.11 Is Juist, en dolt is niet de
bedoeling. Om dat tegen Ie gaan, hebben
we dit jaar een Intcrmaue-arücne teren
drukken. waar wc in korte zinnen en mei
kernwoorden de problernauek schetsen, zo-
dat er toch Iets blijft hangen. Dal is zeker
een stap In de goede richting. Eerst gaat he!
erom de mensen ermee te konfronturen.
Dan zei je de stal) naar 'dal is ook onze ver-
antwoordelijkheid'. maar dolt laatste is veel
moeilijker, Wij gaan uit van de student die
een krant [eest, het nlcuws volgt. en weet
wat wapenhandel bctckeru.»
Veto: Lrjl htl probleem \'all desimerfflt ook
lIirt bij de vaag omschreven dotindlil!!Jm van
Student Aid?
Galoppin: -ra. hoe meet je iets als bewust-
making? Voor mij persoonlijk is onze aktie
geslaagd wanneer een student een artikel
ziet in de krant over landmijnen en dat
daadwerkelijk gaat lezen. omdat hij er via
Student Aid Iets over gehoord heeft. Een
tweede doelstelling is dal wc er zeil Iers van
bijleren, wij zijn immers ook geen speetalts-
ten. Dat wordt vaak uit hl'! oog verloren.
ook door OIlU' sprekt'rs_.
Velo: Er :ijll _qralt \...r$dril/rllliI~fn het pro-
qramma van Lt'III'I'1l en andere steden. 1I0t
komen 11ft patllltllkMktllfNlijll til di: bitrparry
op de afjfllda?
Galoppin: «ja. ln Diepenbeek bestaat de
trauitie dat er IJlMIl! it,t~ inhoudelijk wordt
gedaall. Dat h een spijtige laak. maar alsje
daar een debat orgunlseert zie je geen kat.
De Vrijl' Universiteil Brusselts het andere
unersre. I1Il'l een superinhoudelijk pro-
gramma dat wij hier in Leuven met zouden
kunnen verkopen. De plaatselijke verani-
woordelijken kennen de studenten het
beste en weten wat aanslaat en wal niet, Er
zijn blijkbaar enorme versetuften in de Stu-
denten van vcrechlücnde steden. Wat alle
steden bindt is de vorrnlngsmap.»

Ann Bries
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PERSOONLIJKE UITNODIGING

De Centrale Boekhandel is in aantocht! Het complete magazijn wordt tijdelijk verplaatst. Showfnodellen,
B-keus en duizenden boeken voor kiloprijzen ingekocht en dat bepaalt de weggeefprijzen. De nieuwste boeken, licht

beschadigd of verkleurd, soms nog in de originele verpakking. ~
En de prijzen? Niet te geloven, we ruimen alles op voor een fractie van de oorspronk*:'ijke prijs •

...n Wees er tijdig bij, want dit on OP••r wordt echt uniek en dan geldt r=

AI/ende· Van Dis· Pa/men. King • •
v. Istendae/.Lanoye • Lud/um • Claus·
Mu/isch • Brusse/mans • Theroux • Rushdie

Kooten '. v. Paeme/· Berkhof enz. enz. enz.

MEDICAL

'De Centrale
Boekhandel' buys in
America ond England
sdentilic books 'per
kilo'. We give thousonds
of mognilicent text-

~-~_. vJ},.;i;:;" books, monuols,
C:=s::±!.":"±F:~ ...... otlosses relerence- ond,

sludyguides, 0 'second
lile'. A new world wil!
reveal ilsell 10 you .:DITMAG JE NID MISSEN!!!

EK: 5.000 M2
BOEKENFESTUN

BUILD UP YOUR OWN LIBRARY.
HUGE SAVINGS!

Profiteer van de le keus en breng
gerust vrienden óf kennissen mee!laINFO:

3-2381707

··VOORVERKOOPDAG··
DON 0 ER0 A G 6 M A ART 14-21 UUR

BRABANTHAL
LEUVEN

NIEUW PER BUS
Li;n4 ;s de nieuwe verbinding: elk holf uur en op zaterdag J x per uur.



Ria Heremans van de VN verdedigt VN-konferenties

"Je kan er zeker van zijn dal NGO's
lobbyen, ook al moelen ze door
modder"
(1) orige donderdag bleek nogmaals

dat iruernatianaie afspraken
niet antia zo nauw worden ge-

nometl. Belgij zal er niet in sIogeIt de
uitsloot van CO2gassen tegen het jaar
2000 terug te dringen tot op het nivo
Vlm 1990, zoals afge~'proketl op de
mitieukonferentte van Rio in '92. Dit
bewijst I..olgell5 Ria Heremans. 'toofd
valt de informatiedienst VUIl de Ver·
enigde Naties in België. absoluut niet
hoe onzinnig of nutteloos dergelijke
konferenties zijn.

Ria Heremans. .Men is Ie ungeduldfg als
men verwacht dal de Internationale konte-
Tenties direkt wereldwijd resultaten geven.
Hel is van belang unlverselë standaarden
uil te werken voor de vele grensoverschrij-
dende problemen .•

Dal deze standaarden vaag zijn, vindt
l.e niet meer dan normaal als je een kom-
promis wil bereiken met zoveel verschillen-
de landen en wereldopvamugen.
Heremans. -novendren worden voorstel-
len die het niet gehaald hebben, vaak een
paar jZHlTlater weer opgepikt. De konteren-
ties zijn een soort kontlnuilm waarbij men
steeds kleine stapjes vooruit zei .•
vero: Maclr soms b/IJkt dat mtn ook IN btgm.
teksten van konfurn/in ttrugkomt op d~ mul-
talm van vorig~ kOllftrmTiu. Htllljkt wtl dt
pr«t$Slt van Echttnra(h - twee stappen ~'OOr·
uil. IiI1 a(httrull -. maar den op wtr~ldv/ak,
Heremans; _Er wordt ook wel eens C'Cn
Stap achteruit gezet omdat men zich In een _
voorgaande konlerentic niet echt realtseer-
de wat men onderschreef. Dan doen be-
paalde landen, religieuze groepen ol kul-
turele organisaties nadien _ onder Invloed
van allerlei drukkingsgroepen - een stapje
achteruit ol tenminste een stapje opzij. Je
moet alles op lange termijn beoordelen en
niet op de reculraren van één konferentie .•
Veto: Etn vaakgdloorJt krititk is dM dt l-l/t-

re/dkollftrtl1lit nitl Je Umklurtlt oonakm
aanpakt, maar zidl voorat brtl!Jhoudt mtt rand-
voarwasrden Dt konftrm/ie ovtr bewlking rn
o/1/wikkelill.'l werd overschaduwd door dt diskus·
sit over abortus til iJ~boorttbeptrklll!J,
Heremans: «Dlr i~ niet helemaal terecht.
Er worden een helebuelwercnhjkc dingen
besproken ...n besloten. Maar je merkt - en
niet alleen 0IJ tnu-rneuonetc konterennes
maar ()<.!k (lIJ algemene vergaderingen ol in
de \"t·iligh('ld~raad - dat er landen zijn die
urn Interne redenen weigeren om bepaalde
ouderwerpen te laren vallen ol 0fl te ne-
men. Maar (lok daar moet Je het totale pak-
ket bekijk ...n en oog hebben voor de postue-
VI.'elïekren en niet zozeer voor de negatle-
ve. _

_Een belangrijk gevolg van kenteren-
lies is dat ze hel vx-sysreem opentrekken.
De VN Is een Imcrgoevernemernele organ-
isatie waar alles In grote mate bnlist wordt
door regeringen en hun afgevaardigden. De
Internationale konrerenues zijn hel mo-
ment bij uitstek waar de non-state actcrs,
de nrer-gcevernementele kant dus, de kans
krijgen - ook al is het veel re welnlg-
om hun stem te laren horen. Je zag dat
voor het eerst in Rio en nadien Is dat eigen-
liJk crescendo gegaan .•
Veto: Wt/kt rol spe/til dtlt aklorm dan bij dit
VN-konftrtntirs?
Heremans: _De NGO's proberen vooral hel
standpunt van het eigen land Ie bernvloe-
den, alsook hun regionale groep en zo de
etndteksr. Vandaar dat hun aanwezigheid
op zo'n konferentie meer en meer belang-
rijk wordt gevonden door de VNoMen zegt
zelfs dal de VN de NGO's misbruikt om
dingen te doen waar de Hdsraten niet voor

honderd procent achter Slaan. Het is een
kontinu spanningsveld .•
Veto: Als dt NGO-kon/trtntlt op ISOküometer
verwijderd is van de offkiélt. IO/llf op de vreu-
wmkollferM/it in Ptking, kan jt t/Kh motill)'k
invlotd uitotfmen?
Heremans: «Het is niet de afstand die je
gaat weerhouden om een poging te doen
invloed uit ICoefenen. Als je in dezehde
kamer zit, gaat dat wel VLoei~emakkl'iltker
en tmeuser. De NGO's die e...n statuut heb-
ben bij de VN, hadden wel toegang tot de
ofl1di'le konferentie. Ondanks de afstand
blijft de parallelle konter enue een tegenge-
wicht voor de offidele. 'trouwens. die
NGO's butven niet op 80 km afstand zitten.
Je kan er zeker van zijn dat ze zowel in de
hotels als in de gangen van de vergaderin-
gen geen lobbyen, ook al moeten ze door
de modder. Die situatie ÎS zeker niet door
de VN gewild. Het is hel gastland dat de or-
ganisatie van de konferentie verzorgt. Be-
paalde landen hebben niet dezelfde tradute
om met non-state actors te werken.e
Veto: Wordt de rol van de NCO's äan $/trktr?
Heremans. _Je zult standpunten horen
van NGO's dal dit allemaal niet waar Is, dat
hun invloed minimaal Is. Men overroept

_De ctvil society speelt ook een grote
rol. Zelfs als het voor de VN niet bindend is,
kan je als NGO de regering aan lijn engage-
men! herinneren: het is een drukkingsmid-
dei om landen enne te verplichten zich aan
hun engagement te houden of op zijn
minst een plausibele uitleg Ie geven.s
Veto: Voor wrschilltndt VN-kon/trtntits zijl1 er
opv.:J/gINgskommwlt$. Maar er njn al zoveel
VNo<J~qamsalit$dIt elkaar ovtr/appell.
neremans: _Het is inderdaad één van de
kritieken op de VN dat men nieuwe kom-
missies kreëen, terwijl men beter 70U den-
kcn aan een vermindering en een degelijke
koûrdinatie. Mailr niet voor elke konleren-
tic wordt een nieuwe kommissie gekreëerd.
De enige konferentie waar men een nieuwe
kommissie heeft gekreëerd. was in Rio
waar men een kommissie heelt opgericht
voor 'duurzame ontwikkeling' Maar één
van de opd ....chten van de bestaande of van
de nieuwe kommissies Is predes om in heel
dat kluwen van VN·programma·s, fondsen
en instellingen een beetje lijn te brengen en
meer samenwerktng. Formeel een koërdr-
natiegroep verantwoordelijk stellen is net
een bijdrage van de kenterennes in de jaren
negentig. Er zijn nu voor het eers .. een

ontbreken de middelen. Dat Is eigenlijk een
verwijt aan de lidstaten. Je merkt hetzelfde
fenomeen bij het opzeuen van bepaalde
vredesmachten. Als men nieuwe beslissin-
gen neemt. moeten er eksrra budgetten
komen. Binnen de gewone VN-begroting
kan dat niet. Hel zijn de lidstalen die de
ftnanctêle middelen moeten aanreiken,
maar dat gebeurt nier altijd._

«Ben groot budget is niet altijd noodza-
kelllk. Vaak ve/llt dit een bijsturing van hel
eigen beleid op lange termijn. In de wester-
se landen zijn er vaak voldoende budget-
ten. Of men dan ook voldoende geld wil
uittrekken om de minder ontwikkelde lan-
den daartoe de kans te geven. Is een andere
vraag. De VN-bud~euen daarentegen zijn
gewoon ridikuul [n.~ergclijking met natin-
nale budgetten. He'f)dassieke voorbeeld is
dal de begroting van de VN kleiner is dan
die van politie van New Vork. Men over-
roept de linancië~ mngelijkhed en van de
VNoAls de nodige geldmtddefen neergelegd
moelen worden. Is er vaak druk van dc
publieke opinie nudi!: •
veto: Sptlm daardoor dt n)'ktrt watrne staten
gun grote rol op dir VN-konVf!nrits. waarbij zij
hun oplouing op lafrllt!Jgtn en doordrukken.
BI/lwrbttld het pltiJool lIOOr mur libtra/irtnn_q
van dt wut/dhal/dt/. zonder et1f oplossin.q tt
bitdtn lIOOr dt schuldmlast?
Heremans: • Verhoudingsgewijs zljn de
Europe-se landen eigenlijk de grootste
donors In hel duurzame omwtkkellngs-
pakket. Anden:ijds neemt een land over
ëën onderwerp binnen de VN - de Unctad
(Unlted Nations Conference on Trade and
Development) of de wereldbank - een
standpunt In dat niet altijd koherent Is. Hel ...
standpunt van eenzelfde land binnen de .
Wereldbank gaat soms in tegen het stand-
punt dat ze in het ontwikkellngsprogramma

reeks 'Irner-agencv task torces' opgertchr
om de verschillende domeinen - die niet
noodzaketijk in één konferentie vielen -c te
kcêrdrneren. Als je daarnaast, los van die
kenterentfes. alle dtskussles 'liet over de
hervorming van de VN, dan merk je dat er
bij het vx-sekretartaat en vele lidstaten een
grondige bekommernis is om alle ballast af
te werpen. Maar het Is gemakkëlljker In-
stanties Ie kreëeren dan ze af te bouwen.
Daa r zal heel wat tijd overgaan. Maar dat
proces Is zeker aan de gang .•
Veto: Vaak loopt hn /Of:hmis mrt dt fil1ancie·
ring. ik dtrdt wut/d kan dt fillancitring clmper
aan. Htt wtstt" faat na dt afstsprokm 0,7%
van Irun BNP tt ba/eden aan onrwikktlings-
hulp. Ot VN is bankrott. Als dit aktieplannm
nitt gtfinanrimi wcmlm. kom/ er niets van in
huil.
Heremans: «ze betalen ons loch nog.
Maar daar Is zeker een probleem. Men
heeft veel goede voornemens. maar vaak

dal een beetje. Je ziet r e n toename van de
invloed van NGO's, maar dal heeft niet al-
leen te maken met die kcnreremtes maar
ook met de professionalisering van de
NGO·s. Het Iohbyen van NGO's biJ de over-
held nc cmt tce.took omdat de overheden
daar meer - willens nilleus - voor open-
staan.»
Veto: H~ gtbollden zijl/ die regeringel/ door dit
pltchtigt wrklariniJtn van de VNoJuridisch
bindtnd zijn u t/Kh niet?
Reremansr «Jundtsch Is men niet gebort-
den. aeo plechtige verklaring Is alleen maar
een intentie om iets te doen. Daarom word,
in de laatste konferemtes meestal ook een
kommissie aangeduid die de konterenne
opvolgt. Een aantal konlerenties voorzien
een verplichte rappcrtertng over de konkre-
t[s..-rlng van hun engagement. Naast een al-
gemene verklaring Is er in de meeste geval-
len ook een aktieplan. En hel Is dus vooral
over dit laatste dat men repponeen .•
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van de VN hebben ingenomen. In het kolder
van de hersrrukrureringen van de VN pro-
beert men precies die aperte denk-, leef- en
handetswijzen te vermijden. De ontwikke-
lingslanden 'leggen dal de rijken derrune-
ren. terwijl de rijke landen de neiging heb-
ben om te zeggen 'hel zijn de ontwikke-
lingslanden die uiteindelijk de beslissing
nemen, want zij zijn kwantitatief in de
meerderheid, maar het zijn wiJ die moeten
betalen'. De waarheid zal wel ergens in het
midden liggen .• -Bart Andrles

Dfetger Geereert
'Dt VN-kollftfflltin: talkshow of inVf!Sttrtn in
een mmstlijker tothmts/?' met onder andm
Lynt Vrtvtn (Mil1isttrit van bui/tnlandst zaken),
Ria Htrtmans (VN-infonnatitburo), proftssor
Han Vm,hurtll, Elkt Safflls (Pax Christi).
Mark Bossuyt (UIA), suf Proost (KU uuwn).
Modtrator is Ptler Vtr/indm. Htr debat vindt
plaau in MSl 00.18 cm 20.00 U.
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Debat over de zin en de onzin van VN-konferenties

Blote Chinezen en een koude kermis
eUizenden persmensen vliegen

erop af. Regeringsleiders en
staatshoofden doet! pledltigl!

verklaringen en maken vagl! beloftes.
Vertegemvoordigers van NGO's (niet
goevemementele orqanisatiesî lapel!
verloren rond of gaall met hun akties
i" de (UncI. met de ordediensten. Hel
hoofd van de vrouwendelegatie van
het vatikaan 110119/urenlang aan de
rele/Donmet de paus. Het zijn terug-
kerende fenomenen die bij konferen-
ties van de Verenigde Naties (VN) het
nieuws halen, Velen vragel! ziell af of
deze vtc-konîerenttes zinvol zijn.
Soms hebben ze in elk geval \lul weg
vat! een talkshow.

vx-konterenues zijn geen recent Ieno-
meen. maar vooral vanaf de jaren negentig
nemen ze een hoge vlucht. Ook de media
besreedt meer aandacht aan de vx-konter-
enues. De milieu konferentie in Rio van
1992 zette de toon. Alle regeringen werden
opgetrommeld om voomamelljk het ozon-
probleem aan te pakken. Daar werd de
term' duurzame ontwikkeling' gelanseerd.
Het wordt de rode draad die telkens terug-
keen biJ de volgende konfercmfes zoals de
konferentie over bevolking en ontwikkeling
in Kaîrc, de sociale top van Kopenhagen,
de vrouwenkcntereune van Peking, Habitat

IJ In Istanboel en uiteindelijk de wereld-
voedseltop in Rome.

van de 'sfobelone' om tegen het Jaar
2000 de uitstoot van COl te verminderen
tot op het nivo van 1990 blijkt vandaag
niets in huls te komen. Ook Oelglè slaagt
daar niet in, net als andere Europese lan-
den, al te vaak onder het mom van hun
'kcnkurrenücvenuogen'. DIe vermindering
van de uitstoot van koolsrofdtoxldc zal het
onderwerp worden 011 de volgende klimaat-
konferentie In Japan, vooralen voor dit jaar.
Men wil In Japan komen tot slreefslJfers-
mei een wettelijk bindend karakter - voor
de vermindering van de unstoor binnen
een duidelijk afgebakend lijdschema. Maar
de zwakte van de vre-konrerenues ztt net In
hel feit dal men veelal enkel 101 een vage
slotverklaring komt. Men probeen Immers
101 een entverseet aanvaarde slcuekst te
komen, wal niet altijd evlderu ts.

Erfrecht

Bovendien worden de konterennes
vaak gedcrnmecrd door één onderwerp. Op
de konterennes In Kaïro en Peking was dat
de problematiek rond abortus en geboorte-
beperking. Hel werd een machtsuljd tussen
het vattkaan, de tstemmsche landen en de
meer liberale stalen. ook over hel gelijke
erfrecht van de vrouw werd hevig gedls-
kussteerd,

•

De wereldvoedseltop stond volledig In
het licht van de humanualre ramp In zatre.
Voor de rest werden er weinig spektakulal-
re resultaten gebeekt. Men kwam overeen
om legen 2015 hel aantal hongerlijders in
de wereld met de helü Ie verminderen tot
'amper' veertig miljoen. Bovendien eisten
en verkregen de westerse landen dal alle
landen zelf veranrwoordelfjk zijn voor hun
voedselvelhghetd, dit is hel veilig stellen
van het recht op voeding. Op de wereldtop
van 1974 had men nog de tntenne om de
honger in tien jaar utt de wereld Ie bannen.

De NGO's werden vanaf de milieu kon-
Ierentie in Rio meer betrokken bij hel ge-
beuren. Hun deelname werd gernsrnutto-
naltseerd. ook naar de volgende konleren-
ties 101'. NGO's proberen vla lobbying btn-
nen en buiten de konretenues de leksten Ie
bernvloeden. AI loopt dit ntet altijd van een
leien dakje. Voora 1 de vrouwen konferentie
in Peking kwam hier in een steent daglicht
Ie slaan. De parallelle NGO-konferemle
vond plaats op lachlig knometer van de
officiële, rot grote trustreue van de NGO's.
,,,,Bovendien was de Chinese overheid ntet te
spreken over enkele radlkale ekues van
GO's. De modale Chinees steunde hel feh

dat de automenen de "hoeren en lesbtën-
nes" binnen de muren van de konterenne
probeerde Ie houden •Anders zouden ze
allemaal na akr over straal beginnen te 10'
pen", zo wist een Chinese deelnemer te

verteljen.
Maar ook op financieel vlak blijken de

aktieplannen van vrc-konterenues vaak
ntet haalbaar. Volgens een vx-berekentng
zou de implementatie van de resultaten van
de mllleukonferentie 600 miljard dollar
kosten. Daarom komt bij elke konterenne
de herschikking van de schuldenlast van de
derde wereld aan bod. Bovendien herinne-
ren de derdewereldlanden de westerse lan-
den telkens aan hun beloftes om 0,7 pro-
cent van hun bruto nattonaalprodukt
~BNP) Ie besteden aan ontwikkelingshulp,
mei weinig sukses overigens. Van de Ver-
enigde Natles moel men geen geld ver-
weemen. 'De VN is bankroet", verklaarde
BoutrOS Boutros eau. Zo heeft de VN zelf
nog drk miljard dollar tegoed van de lid-
staten. Mgclopen weekend verloren nog
een aantal landen hun slemrecht in dl:' al-
gem(ne vergadering van de VN wegens
wanberallng.

Naakt .-
Als men verwacht dat de vx-konteren-

ties effeklief en dtrekt de wereldproblemen
kunnen en zullen oplossen, dan komt men
van een kale kermis thuis. Meeslal Is men
al tevreden wanneer alle landen het eens
'lijn over hel feil dat er een probleem be-
staal en dal er tets aan moel gedaan wor-
den, al Is men hel oneens over wat en hoe.
Dal er een dialoog Is, wordt als positief beo
schouwd. Als er op een bepaald konkreet
punt overeensremmrra bereikt wordt,
spreekt men van een SUksM.

,
Dletger ceeraert

Bart Andrles

"Papa, waar was u toen Veto 22 werd
geschreven?" ~~ -

Vraag je niet af wat Veto voor jou kan doen. Vraag je af wat jij kan doen voor Veto. Teken NU bij. Schrijven,
fotograferen en dtp'en mag ook. Als de gesmeerde bliksem en in geforseerde mars naar de Veto headquarters, 's
Meiersstraat 5. Volgende briefing vrijdag om zestienhonderd uur stipt.

c

,
•

Oeps

8 Jaargang 23 nr. 21 dd. 24 februari 1997 0 veto



dertvauon trom carmlbaltsm to sett-mutüe-
tion to Ion UI'(', murder, sutctde. arnpurancn
and lvnchtng". 'Daar het somtijds logisch
is'. de hedendaagse bewerking
van dit verhaal over
frustraties allerhande. over
onverhulde kwetungen van
geest en lichaam en over de
zoektocht naar een uitweg.
handelt over een stomme
Jongen, vastgezogen In herrn-
neringen, en 11\.1 ook st!l1etJe-
wan 01)gel0HCn door de
modderpoel waarin hij zelf
sprong. De toeschouwer
wordt ondergedompeld in die
paar oneindig lijkende mi-
noten voor hij helemaal kopje
onder gaat.

ontbreekt. wordt het al gauw pompen of
verzuipen, zelfs voor talentvolle akteurs.
Tom Van Dyck had her zijn kollega's een
stuk gemakkelijker kunnen maken, Zijn
diachronische werkwijze vergt een dansen-
op-de-slappe-koord-prestaue van de ak-
teurs. Ze worden als h.et ware aan hun lot
over gelaten met hun tekst en moelen zelf
zorgen voor alle nuances. Als er In de tekst
iets ontbrak. dan was het wel nuance.

De Tijd speelt 'Daar het somtijds logisch is'

Nick Cave door het slijk
Oom Van Dyck, prominent lid

van de nieuwe generatie te-
etermakers. is vijfentwintig elf

groeide op met de muziek van Nick
Cave. Niet zo verwondertijk dus dat
hij voor zijn regiedebllul het boek
'And the Ass saw the Angel' (19&9)
van de Australische zaliger-auteur als
basis voor zijn teatertekst nam, Licht-
voetiglleid en Cave slaat ah' et" talig
0/' een varken. de zwaarmoedige,
donkere sfeer - gelardeerd met zwar-
Ie humor - werd door Van Dyck ech-
ter I,ier volledig opgeroepen. Vlaamse
polders en Australische moerasselI lig-
gen nu eenmaal nogal ver uiteen.

Torn Van Dvck studeerde ar aan het conser-
vatorium en richtte;' vervolgens mee 'De
Roovers' op. Zijn temperament dreef hem
verder naar 'De TIJd' waar hij nu - na
enkele opmerkelijke aktccrprcstaues c-,

eindelijk de kans krijgt zijn eigen -njdskcn-
se]!t' vorm te geven. Rond zijn vijftiende
omdckse Tom Van Dyck via een vriend 'The
Blnhday Party', in 1980 opgericht door
Nick Cave. De bljnnprcfcet brak in 1984, in
al zijn illustere zwartheid, door met zijn
groep 'The Bad seeds'. Deze muziek had
een enorme lmpakt op de tienerjaren van
de kersverse regisseur. een impakt die hij
nlet echt probeert 1(' verstoppen in zijn de-
buut.

Het einde van de wereld is bij Nick
Ceve nooit echt veraf. 7.0 nok in 'Daar het
somtijds logisch Is'. Wie Nick cave kent.
weet bovendien dat de hardheid van zijn
songteksten er niet om liegen. Ook Tom
Van Dyck ziet geen heli In de dingen ver-
hullen. VOC'gdeze lngrcdieruen samen,
kruid het mei wat jeul!dige onstuimigheid
en Je krijgt een brok moeilijk veneerbare
zwartheid.

Rottigheid

cave's donkere spel mei het meedo-
genloze van de tijd kent geen grenzen. TIjd
hL't'11 geeu wonden meer. maar rijt ze
bloeddcrstlg open. TIjd Is zelfs gcm zeker-
held meer, maar zover rekbaar dat een
doodstrijd van een paar minuten kan wor-
den gerokken tot er een twee uur durende,
boelende rearervocrsteütng ontstaat. De eni-
ge zekerheld is het etude ervan, de dood.
De doodsklok is dan ook een konstant ge-
geven In een wereld die rcnlghetd en
schoonheid verenigt. Een gegeven dat Van
Dyck gebruikt om zijn Interpretatie van
ceves verhaal 'And rhe Ass saw the Angel'
kracht bij te zenen.

Mlchad Dwyer schreef In the Ausrra-
lian Rolling Stone: -cevcs exrraordina ry
navel of 1989, 'And the Ass saw the Angel',
Is bursting w:ith gere of everv concerveble

Kwelling

Het leven van het hoofd-
personage glijdt rC'lrosl>ektlt'!
aan zijn ogen voorbij, terwijl
h.ij onverbiddelijk weggezogen
wordt in een donkerbruin
vermoeden van een 'nakend
einde. Euchrld êucrow, het
h.oofdpersonage, over de
wereld om hem heeu: -TOC'n
Ik vier jaar oud was leek mijn
geest al op een dorsnge spons,
waarin ik het goede en
slechte rond om mij opzoog:
Goed. blijf! dus aanwezlg, dat
wel, zelfs een onverbloemde
zoektocht ernaar. De ergste
kwelling speelt zich echter
binnenshuis af. Met zijn vader
als ekspert in dierenvallen en
zijn moeder als drank-
orgeldespont "met hersens dk-
leken op een verdroogde
klomp maden". deelde de
hemel in die tijd geen won-
deren uil. Dil allesbehalve
perspektiefloze gegeven als
rode draad doorheen het helt
stuk beklijft echt Cf ntet zoals
men zou verwachten.

Nuances

Het hoofdpersonage
wordt uiigewerkt dom drie
akteurs IDirk Buysse, Jobst
Schnibbe en Rita Wouters),
allen geplukt uit hel ensemble
van De TIjd, die hun rol niet
altijd even evertulgend weten
te brengen. Hel is natuurlijk

DIx mij maar een mot/dtrbad.
een ondankbare taak een tekst
uit de grijze scllen van cave op een naruur-
lijkt: wijze over IC brengen. Als bovendien
een streng in de hand gehouden kumax

roegegeven. de poging is meer dan moedig
en vaak slagen regisseur en okteurs In hun
ambitieus opzet. Kiki vervloesem werd bij-

De kakkerlakken van de maatschappij
De Turks-Nedertandce schrfjver Saban Ol
vcrzamelde voor zijn teaterdebuut 'Kak.
kerlnkkl'll' vcrhaten \'.111 111q;ale arbctdco.
In zijn achterhoofd woelt de prangende
vraag: 'net 10 be or 10 be'? Samen met re-
gi\)(.·ur Erlc De Volder \l'rkl'lLt hij de modo
lijk uit te wissen grenzen tuswn verschü-
lende kulturen. Een mep om kommunt-
katie, dus. Oe men) moet ramen en den-
ren kunnen openzenen anders stikt hij,

'Zij die illegaal ergens verblijven, heb-
bun geen enkel recht. vraau nergens gere-
gis1rt'erd en bestaan dus nlet": ZC'glSabart
Ol. "Tegelijk bestaan ze wel, met al hun
bchoerren. lIeWOI,lntCSen ondergrondse
kulturen. Zij everleven dl" uttbultlngen en
rrunachungen. Dank7.IJ een hallucinerende
icvcn)wij~l' en -fllosolle rullen i!.ijnoult
hun grote hoop opgeven: hel staatsburger-
~hap van bei land waarin ze leven."

Nu de 'rurkse plaueleudsbevolklng niel
meer zo gemakkelfjk naar Europa kan ko-

men omdat de europese grenzen zleh nog
strekker sluiten, trekken ze In groten gcta-
Ie naar l~tal1bulen Izmtr, waar ze met
moeite een annllerlg bestaan kunnen op-
bouwen. De weiulgen die toch door de
rnazen van hel EurOI)C~e net glippen heb-
ben hel niet veel beier; het gaat soms zo
ver dat l.e elkailf beginnen Ie 'ontmensclf]-
ken' De Sl"lll11}lvan hel stuk î~een Illegaal
naateteher. wanr een verjaardag ólilnleidlnK
gedt 101 een onsc.'h.uldiS fee,tJc d<i!uit de
hand loopt.

De lllcgcten nf 'kakkerlakken', zoals
auteur Saban 011e noemt. lopen met hun
kop tegen de muur. Op elkaar gepakt als
gedwongen bondgenoten, lijkt zelf~ de
meest humane sondernen nl el meer V<Ul·
zelfçprekcnd. Het 'IJtl dolende ereten. IIIC(\-
sen die het beu zijn -te slaapwandelen rus-
sen de mcntgre". Het 7ijn mensen waarvan
de grote biJas ·niel alleen twee van de VIJf
beloofde gulden (efneemn, maar ook hun

Idenrnetr- steelt. Vijf. in het nuk geïnte-
greerde, mualkaruen verkranken het door
de keel glurcndr- gevoel vau onmacht.

-Kakkerlakken' wil de kloof tUSSC'1Ide
verscmncnue schurende kulturen over-
brull~wn, 1I1<1arkan er - paradoxaal Me-
noeg - niet buiten die klooi ook te bena-
drukken. De volksmuziek zorgt voor nog
meer jlatho\ 0]1 dl' alteatralc wonde. Het
meenangc kuml.'pt van de voorstcüjng
gech het stuk een ekvrra dimensie: hel
zoeken naar een akscptabel antwoord op
de immense problemen van een multlkul-
turele samenleving, vcrloopt ook op de
planken In eén wuof(1 'chilotiKh'

Ob}

'Kakktrlalckm' kan jt .lp 1",,,art ('m 20 00 u
1/1 dl rtaJ~"<)ul4!hllrj9",m btk!,KLn.M~, int"
op 22.11./J, ZIt ook (I!Jmda.
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voorbeeld gevraagd een danselemem te
oruwtkkelen vanuit de Idee van de bewe-
gjngslooshetd biJ het wegzinken, Zij Is dut-
deliJk een groot danstalem, en één van de
lichtpunten In de voorstelling, Toch valt
zelfs hier, Indien niet de afwezigheid van
enige beirokkenheld met hel hele gebeu-
ren, een gebrek aan Imegratle mei het ge-
heel sterk op.

Het gebrek aan een minutieuze span-

ningsopbouw, aan nuance en aan een vol-
doende dosis crvanng, w;ordl echter voor
een grom stuk guedgernaakt door de durf
en hel emoesrosme van dl' jonge regisseur
en lijn team. De muziek, gekomponeerd
duur Tom pinrens en TIne Rcvmcr van
-Plowcrs for breaklasr' voegt daar een niet
te enderschanen clement nan toe. Deze
'jonge rijzende sterren aan het Belgisch
rocktlrrnamcnt weten waar Z(' mee bezig
zijn. Ze tulen het stuk duidelijk naar een
hoger plan. Zo slagen ze er dus uter alleen
in het stuk op een Intensleve manier over-
eind te houden, maar brengen Zl' ook l'en
mooie hommage aan Nick cavc. Mcx:dig..
als je weet dat ze Keen enkele Iloging doen
om op heil) Ie lijken. maar alleen de )chijn-
baar nonchalante inspanning deden ;tichzelf
te blijven. Misschien had Tom Van Dyck dit
ook 1Il000tcndoen.

Uen Bielen

~ l'OOnldlittjJ IJtrft plaats in Slu(, Vlamill.'lfll-
SIrIlat 8J op wofn~da.'J26 en dOlldadag 27 fe-
bruari am 20.JO u. ToeganfJ~prjjr;JOOI400
tronk. Op dOl!dtrdafJ27 frbrllari leidt teater-
rteemtltU Mar/un Bat ten dt voorsttllll/:J In om
19.JO u
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ti zeekenles
zoekenjes zonder kommemeet oogmerk tgezocht. gevonden. verloren e.d.) zijn gratis.
Voor de andere (Ie koop. te huur, tikwerk) wordt 100 frank per week aangerekend. De
rcdakue behoudt rkh hel recht voor een zoekertje nkl 11:plaatsen. lenden aan of
afgeven op -s Mtlcrs~!ril.1I 5, vla e-mail kan ook op vetoëhagar.arts.kuleuven.ac.be.

" Ik: bruin haar. bruine ja,>en zwarte broek
hertoner mij nog dar Jouw mooie' ogen ervoor
zorgden dal Ik even miJn weg kwijl was In de
TIenst'Slraa! arm dt: nieuwe Ecocopy. op
weensdag 12 februari lussen 13.00 U.en
14,00 u. Ik wil wel eens samen kopieS gaan
maken.
v Op de burostoel. OK maar dan zonder aard-

belensmaak .
.J Mark, wal was dal van Chantal? Je H.r.

• Leve dc'ecrsu:kanners Romaanse. Hel wordt
een rnegaweekend in P,1rijs.
.,J Niets. njl gij nu komem?
v J~ was vrijdagavond in de Oase, bruin haar,
bruine vest en heel verlegen: wees IlUKsteeds
verlegen maar dan op duisdag 24/02 um
20.30 u.
v Jij: als je nog steeds denkt. dan wil Ik wel
mijn ogen opslaan, dinsdag! 1.00 u In den
Amedee .
..J I know uie doe ~I..ltes that lhe dongtc is lor
the bcra.
..J Wat? Nóg Steeds geen Aids In de lak van
Leueren? votgens mij \\el hoor. S"rah greerr
u
" II is the Si'llll(' in Spain.
v Natölteke: een wekenj!! voor JULI. B. Is niet
de man van jouw leven, \\'<l3Tol nkt Wil<lr1
Suah greel7 U .

..J Thl\ knm\mg a IJTt'1lram1$by lar the besl
'ellillg \Irate-gy. Ju~t one ol our 217 new'llilj:e'!
onhne
"f.11 Ol\ll' tweede rcpcmcge ~aal over. Dark-

...

10

mInuten dertien keer klaar te kumen1 Sarah
greet7 ti.

v Multltasken ckee. maar multi-orgastlsch?
Sarah greet:r. u.
v 'Grenzen:> Nee dur hadden de twee vrien-
den nog nooit van gehoord. Een spreuk uit
he:t Onnoume."
.J Dringend studenten Ono gezoctn tijdens les-
sen vermeuten .
.J Clyde groei Bunnle: 'dada'.
.J Is thelr any way these sub-rhreads can De
larmed 011elsewhere.
v Mijn thuis Is waar mijn kabetägr. D.anny K,
administrator of vrasene.
" Bij brand. engevallen. Inbraken. ot gewoon
voor een ge~elllge en ncosrende bablJel: ga
naar Danny K. de Se:kretari~van vrasene.
VDe:morgenstond rap weer op straat biJ de
Jo. Inwoner veesene Stad.
v Ook bij induktie sleçhn ~~n adres: Diltilly
K" Administrator ol veesene.
v Van voor naar echter, van geneeskunde naar
Pol&Soc. van achter nllar ...
.J Parlefoonproblemen op V.JaM5trilat2'. Gogo
superdanny K.
v W1th a face Hke yours, you beller leam your
ass 10 smlle. Alial Groetjes van Eaus.
.J Hey Amigo, shit In the poolt
" Hey Amigo. JOOStIn the Folk!
v wtüem, vergeel niet regeet te zeven tot als
Je de kop vindt.
" ceacme Malhleu, de prijs op uw huofd is
nog net niet hoog genoeg om uw eigen zleken-
hulsrekenlng te belalen Een kleine doodskist
daarentegen ...
,I Snr, op lijd boeken meid, anders Staal

Programma
Lissl'97

maan weer vol ellen,
~ Plne SU". en Ik kan het weten. Duisternis,
v Nieuw werk VJn Tooi, Sebadch en ëave-
menu Hoogste lijd voor een nieuwe,
,j Glta.rgeiloord? woensdag 19 maan. laai
Rumba.
-ol Ondanks (of dank7.IJ11 tendentieuze bertcht-
gevlnllin de zoekernes van Veto 19, draalde
Mathltu die dinsdag lantaStlSCh als allijd. toch
voor een volle: Iak. Lid worden van de: Fandub

kan door storting op rek, 001-79720400-63,
..J Denkt allen een de verjaardag van Steven.
voonlIOBH.
"Cup 7' D?
"Aan supersportteve macho blonde adonis:
sporten is gezond, nu kan je weer een bler-
Sl,ier kweken de komende weken ...
" Door de ntet-erkeumng van de:NSV door
Loko Is mijn venrouwen In de nudemenbe-
weging hersteld. xthoewet.;

Elk jaar komen er zo'n vierhonderd
buitenlandse studenten In Le-uven
sporten. ter gelegenheid van hel Us~t.
WIC'een kijkje wil komen nemen Ol' de
veertlende cdutc van het spontomooi.
weet met her vcjgench- programma 7ekl'r
waar neertoe .
MAANDAG 24 FEBRUARI

aankomst van de pleegen
20.30 u: npentngshow in hl't Gymna-
stem mei veeretelling van alk- ploe-
~en

DINSDAG 25 FEBRUARI
09.00 u rot 20.00 u' wedstrljdru In dl;'
verschillende zalen van het SIMlrt~en-
trum
21,00 u: lntt'rtliltlllnale Krucgcnrocht

WOENSDAG 26 FEBRUARI
0"',00 u tot zu.oc u. \..'eJ~trijJl·n in Je
\(·r'ol-hlllend e zaten van het Sporteen-
rrum
21,00 u: \'Ia.lnt)l· avond

DONDERDAG 27 FEBRÛARI
09.00 \I tnt 15.00 u: laatvtc voorronde-
wedstrijden
vanaf 15.00 u. versetullende nn<lk~
20.)0 u: prij\uilrdklng In Alma J met
aancluuend Li~~tfulf In de waattwrg

VRIJDAG 28 FEBRUARI
vcrtrek ~i1[1 de pJ'lCgcn

De dcctuemende ploegen zijn Buedapest.
Cluj-Ndpota. Dti~M'ldorf. Frelburg, Gent-
bleu-e. Gtrona. Karowlcc, Keulen. Kopen-
hasen. Krakow, Ltssabcn, Lyon, Mezonc.
Sarts-Sorbonnc, Parts 8, Porto. PrOla!!,
Rotterdam. Sarria. Zal.1czegcl7l'g en na-
tuurlijk Leuven.

eSR,.eclallseerd In formules
016/26.06.5

_ I(ruiswoord
I 2 3 4 5 6 7 8 9 JO

I

2

3

4

5

6

7

8

9

JO

Horizontaal - I Bclangrijke sla[!tader - Nauw 2 Ren - Strarwerktulg ) Onbewerkt -
Hetzelfde, gelijk 4 Hartstochtelijk, betug - OOSters drama 5 Vrucht - Muzieknoot
6 zaugnoor - Aistammding 7 Dreumes - Verklarende aamekerungcn 8 Ocel van een el
- Vilder Vltn JMrl 9 8~- Met!j""lIl1m 10 Dlt"Tt'n\'('mUjf=Brede landweg:
Vertlkaal- I Wezen - Apostel 2 Voormalig Zuidl'l7l' ..-eüand - Breekt aan, verschijnt
) Flets - F<lmllll'lid 4 Pluorcsserulcbnts - Breekbaar 5 Kunstwerk - Harde trap 6 non-
dedaus - Insekt 7 Vergadering Ier behandeling van wetenschappcljjke ondcrwerpen c-.

Slede 8 Verlos uit de nood _ Brusselse gemeente 9 A7Jatische havenstad - Mlddd om
hel haar in vorm Ie brengen 10 Amertkaens miljardair - Bevallig meisje dat rivieren en
bessen bewoonde.

Door Filip De xeuketeere

I Adt-Hljke titel
2 Schijn, voorkomc»
3 venrek
4 Europese munt
5 Lichaamsdeel
6 Familielid
7 Oosnmrfjksc kenlener
8 Deel van een wiel
9 Plaag
10 Verlegenheid
I I Antwerpse gemeente
12 Strak aankijken
I} Bcschunendc Jaag

] Kunstenaar
2 Ilekt·I('IHI stuk
3 Z(MI):dier
4 Hemdlichaam
5 Kunstwerk
6 Loofboom
7 SI'.1a(1)e kenlener
8 vcorzeeet
9 UMIt ..
10 Bdgische rtvtcr
11 Nauwe doorgang
12 Zwak, gevoelig
13 Onkreukbaar
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• agenda & ~ ad valvas DOOll<OUV''''''''LALIl'

MAANDAG
19,10 u VORMING lNing In hel lader van

U1~n voer de 11slr' «uw- 'Religh.·ln een
gcw:kulilri)«rdc: wereld: kuhuurlilosoflStChe
beschcuwtngen' door pmf C. SII'f'L Inlo
3261.28. In Plelef De somerauts. Or
8rriomra~1 24

20.00 u FILM 'Eurol~ between the wars- Malr\a
Europa', In Stuc. lot'J. 1501100.01'11. SIUC,

20.00 u DEBAT 'ne vrë-konleremies. talkJhow
of invesieren In een men>eliJker lotkom5l?'

met Ly"" Vrn'C!l [buhcnlandsc taken). RLa

H('r('rnan~ lVN-lnfonnalleburol. prol, Han
versenuren. Elke sarens (Pax Chriiti). Mark
Bus!Uyl (UIA). Sief Proost (Kut,. Moderamr
1\ Peter vcrtinden. In' MSI 00 28, ors_ Asso-
datle- vlaamsc unesco Clubs en unesco-
vormtngcenrrum.

21.00 u FILM 'Sinllfng in the raln', (1952). klas-
~jehr van Stilnlcy nonen mei Gene Kdly. in
Vlaam~ Pllmmuseum en -archrct Vanderke.
lensnaai )0, I()('II, ~0/20. org. Fllmmuseum.

DINSDAG
19.00 u KONSI!RT Bda.ard kOIl'ICn door Carl

Van Eyndh" ...en. eeservaue op }2 46 60. In
Cennale Bib. 10t"g. 50

20.00 u KONSERT 'Humor In de muziek'. sm·
denlen musikologie spelen werk ...an Kun
Weill. M,A. Charpentler. P Swumen en c.
S~lnl·5oi1ens. lil GrOlt" aula MTC. tel.
n50 '0,

20.00 u fiLM vcurëcs d'armes, dokumemalre
...an Mar<d Ollhuls o ...er de oorlog In Sara·
je ...u. In 51\1(1.01..1. rheg, 100/150. ol'): 5IUc

20.00 U KONSIlRT '\'ler op een RI]', werken ...0111
Badl en vlvaldl. In RomaaniC Poon, org.

K,C.l.euvt"ll.
20.00 u TEATER 'Oe KeriCllluln door 'rearcr

AlI11gunI', in Slold~lhOllwtlurg. toeg.
4oonOO/200. erg. x.c.aeuven.

20,30 u DANS 'Fra Ctrvcllu r \Invlmmrll!o,
blanru' dans ...oun.lclllnil ...an Emlu Grem. in
Diln'~lUdio, Arenl>çl'9;ill'II.I\JI, Na~m«"Lraal
96, Weg, loo/)OO, orll. SIUC

22.l0 u FILM '!krb",n Eplo', van Lazar SU>i.lnu·
vIc. dl e een bid., "'~'111 OPlk: k.".Iw:rn:
natlnl101'"''Kh e ~loI,>gIl", In SIUOa~l, 10C'8.
1001l'SO, mlO 51\1(',

WOENSDAG
09 10 u VORMING Culluquiu1l1 'E1t!o<:heI'olssi....

tuewn radlk.:llll~11 ~n fanal"1l1e', mei prol dr
sreulev H~ua",a" 111Kleme auta MTC, loeg
300, MI: Fakulldl Godjtek('nlhe".l Info
H,J7.94

13.00 u KONSERT 4 \ uur kulillur- vi('f simui.
tane k(lm~n~11 1Ill"' IlIII,io en t"n~mllle~ uit
her tcmmcn-in-unnu. Ik HI).'I,and (1,1,'

Fr~nk vegonce hrt"l'lI' 1II1I1I1n<·r-, vJI1 0i1l~'
Gîlk\I'I'·. Charlk PM~a c ,1 h,f,,' 1240.09,
in MSI Ol.III, UTII L"IIlIllt"J\\II1'll1ullt

13000 KONSERT In d.· ~"llt"lvan hl" Lell XIII·
~minJrk. TIen,nlrJJI 112. urg temmens-
in~liluul

I} (1(1" KONSERT 4 ~ 11'" kultuur- vler qmul-

ranc k"""'I1,'" ",,' 1111";" en l'11St"",hll'~ Uil
hel Lcmmcnqn-utuur Hf! KJmnnrkl'" tiJ,
Wim n,· \1"'.. r IIFl"n);1....erken van l,S BJ,'h

Schllll1"~ "" IJ"'u". Inlu, 12.-111.09, lil
Amum (J('''t''r~k IIar1l VilJI I)r(l"k"l-Slraal

44 "r~ u,rnn" '1',"'111,""1. 1''<'J.IP~IIs,
110011 KONSERT 4' uur ,",,,!luur ,'irr 'imul·

time konwnCII ,,'~I ",,,,;1<1 en t"""lnhlt"\ Uil
ht'lll'rnllW",,",IIIUUI II~I "1~nn"II("n'
ensemble tucngt ",,-rl. van T'JJlkllw,ky.
Fr~",oIlJldl. G'lrd"", Iknn;l. I-Il>rt"ltl t",I, In
d. SJlum ,'JII 11<'1Ar""hrrgka'led Ir
Heverlee. "'jol Lt'lllmc"'""lltuuI 1(>C'g,IIIJti$.

1400 u I'ILM 'TJ~a!l<1rl.l' 11<,J9~1van Rallul scr.
\,,11,mei 1uli<'11~(hoclla('", l'n Amiln l\Iul,
l"r'''lolhl, In Vlil,anl, rthnruuwum ~n 'Jr,hkf.
I'leg, ~()/20, <)fII, \"IJalll~ rtlnuuuvcum.

15.UOu VORMING Ll'~\t"nrcck, van dl' hlnncn·
land,e Fran<quHcn'<I1 ....·I, ·Zijll-;'cl'll~lclh~id
Cn 1'"lnl"k VJII Manl1l HeldelQler' Inl,).
Jl.61.21\ lil Hl\\'. ,1u.l, IJ

20,IlO u I'ILM 'THdl,t1Tloil' ~l<,Jq~1van Raoul
~ervJh 1Jlt'1 lullen Seh".'nolem ('n Annln
Muller·Sldhl, il' Vlaam, Filmmu\.eum'en ·.11·
,hld. If>ejl ~OllO, t1rlJ; Vwm. rHmmuo;('unt

20.00 u FILM V('Ulte, d'arm!";' dukumelliJlre

....." M.. r,d 01'hiJl. o ...er ,k ,,,,rI,'It In SJtJ-
j(,"'I' lil SlucraJI. E. VJn E...en'lraat 2d< t,)('jI.

Alla
m IU!!"q"iIlW "W sJs pieY')S !I'tlllaw ",lp ik

• 24/01 om 10.00 u: 1(,1lI''HlIl<tellmg 'Vit'~, 0\1 VIa.amse 8('w~injt, in Auditorium 7t"J:t'"('van Pedagogische Kring
SdgaldSi-O' lil ekspozaal van h ....1 r:rol~mus· Hee CI,II ;e Ik Valk, Tieme,uolal 41. "leg,
gebouw • l4iOl om lO.OO u: 1.<'I1I1!! van M. trali'
Credo 'F"rhiddl'1I Ardwol,,:}" IJl !\\SI 00.20 •

25..-02 om 20.00 u: Leli"" d,." 1'1"[ M.
waelkenv KamlJ<l):lle I'-)')ó: <;J);o1ldS~"\' in

aula PD" • 2ó/02 run OS.OO u: Ulhl.Jp naar
Rarnnoul 'e~'Ill'lirntntt'1c ardleo!<ljtlt" 1111<'1'
malie bijd~arrh..-"lngh<lle werkgnw:1' •
27i02 nm 20.00 u: L~flllgvan dr. voncmacre:
'~lol}'dmy'lI'rI", 11!ltrdad'it"ld in ,\'1"1 (lU,20
27t02 om 20.00 IJ l.l'flnJl. "H'r de Afll"k,·n. IPI
M5100,20,

100/150, arg. SIUC.

20.00 u KONSE!RT 'Keiler onder de Maan', door
Wannes Vall de velde. In SladKMllwburg,
erg. x.c. Leuven.

20.l0 u DANS 'F"" cerveuo I' Movimellio -btan-
('0', dansvoorsldling ...an Emlo creeo. In
nansauëto, Arrnberginsluul. N.liIm~e<,lra.11
96, teeg. 200/)00. org. SIU(',

lO.)O u TEATER 'Daar h(', somtijds loglS<.h Is',
produktie van 0 ....njd naar hel romandebuut

van Nick ëeve. 'And the AS~ sew the Angel',
In V1amh1llenllrUt 113, t0C1l 200/300.org,
StUC t.s.m. K.C, {.('UV('II,

22.)0 u FILM -serctan Epics', van U1.i1r

$lOlall<)...I" die een blik werpt op de Servl-
sche natlonalistbche pdl(llllIIk, In Sluaaal,
loeg, 100/150, ers. SIUC.

DONDERDAG
20,00 u DiAVOORSTELLING 'Avonden ...an de

architektuur', archllekll'n SI('llen ('[gen wl'rk

voor olan de band van een dtapresemaue.
met Kees Chrlsllaan~('. In Grote Aula "'TC.
St. Mkhlel~ur 6, loeg. gralls. org. Studenten-
werkgroep deparrement ASRO t.s.m. Stad en

archhektuur.

20.00 u FILM 'Vl'iJlét'S d'armr" dokumenlalre
van Mar«l Ophuls over ëe ()or[t>g In Sara·
jevo, in 5tuC7.aal. tO('g I~o/no.org stuc.

20.00 u TEATER 'Stud' een produkt V~II«em-
menlmilalor Dirk O('nureU('. In 5ladKhouw·
burg, org. K.C. LeUve II. Inlu 22 21 11,

20.00u KONSERT K.. rncrko(lf en Eo\('mt,lr
Oude Muziek van IWI Lemmen,ln,IiIUUl
o.t .....Erik Van Nevel, In L~nllllen,ln,!llUuL
Hërëstraat n, 01'8. I.<'mmçn,ln\lllIIul.

20.30 u TEATER '1)3011'hel ,oIllIIJd, l"l:l~dl Is',
produkll(' ...all p~TIJd naar IWI mntolnddlllul
van Nick Ca .... , 'A"d ,he AI~ ~JWthe Angd',
lil VLilm[ngell)lraal In. tocg 2001100. "rg.
SIU(' b.JlI. K.e. Leuven.

VRIJDAG
19.00 u KONSERT llt'iaanll"".en door Luc

Ekonomlka
• Happy we e k ",111l41O: lot 211'02 Iclkl'IIs
\'311 20.00 U Inl 21.00 U ,'11 v.m ,j_tIO u ','I
5.00 u, in Ollkl· 24 ,02 nrn 2«) Oll u: VR<,·

Elwnomilol promc in MiJlIl('J1uon • 111'111 om
2['1.00 u: (;J\.IbJL rOl'nati, \J ~7 114

Europakring
• !410l, -IJl ,w.oo j)(" .1: r rooa. Wdolf

Rombonts reservene op 3.2,46.60., in cemre-
1(' Bib. 10('11.50.

20,00 u TEATER 'Hidd('n Ang('l' gespeeld door

Buurnearcr uil Leuven. begeleid door dl'
jonll(' rockband Olîshore. Tdm en ~gie Mark
De Mam(', in zaal Heiland. WavencbHn
220. Heverlee.

21.00 u FUlf Holebifull. in 1.01.11A1b;lIIros. oTg De
R01.t" Drt"mpcl.

ZATERDAG
20.0011 TE!ATER 'Hldden Angd' gespeeld door

üuunteater uit Leu ...en, begeleid door de

Jonll(' rockband Offshore. TeMI en r('1I1cMark
De Marrée, In ~1I1 Heiland, wcversebaan
.220, H('verll'('.

20,30 ti FULF Bëlivië-a ...ond: dia ...oorslelling en

Kilo
• l4/0] om 20,00 IJ: wissehapavond van 111
CI,)(:kwllrk. in lakbar teneren • 24/02 om
2U.00 u: I'V, in praol'[..JmC, ·2(>/02011120 IJ

1.t·7ing donr prol. dr. W,C!,IT)'~~:'Mummk·
portretten'. in MSI 00.28. 1O..g. ~rati~. 27102
tun lO,OO I1 Debal 'Hebben dode lollen n- cht

I'P lc ...en~· lil MSl.jtrali~. OJ/O} 0(1114 IJ'

/';amldda;:ldll, In fak Lelteren

LBK
• ~4JOl 11111]2,00 U: Pwchcdchwhe avond lil
(rnur):1 • 28/02 Werkil' plalllenfy,i"logie /11'1('

hum n liJn ten 1.1011>11'om 16_(XI u

Mecenas
• }5JU] UIl: ~O lO <) 'La Revue mil:!' 111"
rcnd b 1 h"" na 'Kun~t in Ut' m )7itk

MTC tocg. 250.'1 'SO

sprekers over Boltvta. optreden van de BoU·
vtaanse K~P RU"oiIkulla. aa,,~luitend luil
mtl w('~ldmuzl('k, In de T()('wip, DiE'iIR"

SIraai. 10('11,1001120.

ZONDAG
L1.00 u KONSERT Enscmbl(' 01l.alys spttll $0'

""les ....n O('buuy, In Oratorienhol, M('ch('l·
!It"Itraa, 111

MAANDAG
19,)0 u VORMING Leztng, In kader v ..n de

'Lessen voor de z tsre eeuw': 'Rdigic in een
!lts('klilarlsct"rd(',>'>'ert'ld, ~rnlOnlijk(' en
lnstuunenele gerOObwegt"n'. door prol. D,
Hutsebaut. In aul5 POS, De B('riotstraall4,

"

,
•"_

Oude M.uL1. I'M:! r~tl

I'oor ti" j;<'ld • n 'I ).a. K \· ...1 Ml~ 1. Rnu.
b.. uts. \-'andel' ft IhlCIJIUC 1'.111 (~<I.1S~'

Medica
• 14,'02 II 00 u: lr<'->iJ1LllIIl,,,e~t'''I,,dl
loln!!' L( 1\" ,I' tal..I'31~. 21'>/02 (01)12U, JO I
Celilral.! Raad, it CcRa,

Medlsoc
• 2~/U2 tlllI 22 ()() 11:Fuif ill I.J~I ~lIm[1J,

NfK
• 24/02 "m 22.00 \I Body ft MmJ fuif 111

Rumha, tufjl. 1'>011\0· 2~I02 um I ',00 u: ~I>ol'
~l'lIlkslii!l1ll '>II!,!t-nlluung<;,. weg. fOO'
21102 om 20.1 ~ u: Kuhuurl.alh:~ in Pan;
• 2(110l Olm 08,00 11:Omt>ijllll Sludcnl'
I.. JIl~<',Itlt'G. 50 • 2ól02 om 20. JO u: KdntU5
111Iliokhul "I' dl' Ou<1e Mdrk!. !l)t'); }OU/HO.
·27102 (1Il122,00 u' Fakbara\ulld. I\l 3"'.

• ló'021lnl 1'00111'Film 'Hel"" .. rhe Rain'
Il"öflude" t,~UI' 19'001-1)\'J11 Mllrho Manchev-
~ki. in \\<;1 Ol 111" I"ell. WO/oiO.• 2ó/02 ~,m
21 IJ: 'Ral'mg "riwllil', van Fthan Coen. mt'1
:-I,dml., L.J);e, in M~I Ol,IS locJ(,100/40,

Polllika
• 2~i()2 111111').lU (I, KtlnG\ft"r);J<rerU1gl~,\'el1
'1 K.Jlln' • 2M02 "111 20.1)0 11: TOII.'el: 'Hl'!
Vooni,' \'.111,JUlI'! Van /l.It-k. in MJII)<'nuu~·
ICJ1,'1. Re<lil1);~lhtr~,1I • 27/02 om 20.00 u'
T"'Il'<'I\"l<II~ldlll\); 'Ikl V'lIlni,' van _lilt'_" Van
Iloc<k. In Mall't'rl!IU\lht'Jlt"r. R<;,~lil1î:enMra~t
• l7/O2 om 2l.0(J u ült[..laiJa.'unJ hoven,
K.llll"

Romanla
1110 u, 1O.0J L I' m. 'Arlmna nream
M'!ol nl. 8. t,)t'g. KralU.

VRG
• 1~1I1), '11 ) (10

m audironum Z, ter \',11J tin'. 1(0<'11. "u/su.

Germanla
• l5/02 om 1" lO u- St'hd,lkh>l'rlI'MII, In 1\1'>1
03.09. 2SI02 011121.3U 11:Jo",·rn"CTjldlkrin).'
m pcrrna • 26102 011122 (111u. ruu m (it· I ai,',
to)t'~,(,018(1,· 27/UJ nlll 11.(10 u: Lam)! van

prol. (ihc~'III'~rt: nll'ruL tkkkcrlll)! Uil 1\111

meJ:<;'fl. O,,'f ,1'lld t,'11 in dt· Jl'Il)!,IlI1~1 JIIIUr,
in 11('1~l<'b,IU" Vdrl U-lIerell 8'>1<'vcrdl~l'lIIg.

Historia
• 2S/02nm IR.OO
l'enn.

I))Cll1a""l'llnl"l1' van Tm, Barman. Craig
\\'al<l ell "Iel Kauul Cërlens, IJl vtumepoon.
, "'l'l ~"dll

VTK
• 2-1/0] vanal 11.10 u: Br",)(lje~ in he! 'thee.
kUl' 24/02 oru I1 30 Ll Kaartenvcrkoop
\'TK'I"ncd "I' .k I>nM.dlc' • 24/021'11120.00
\I. 111\dJnI"1l1)1t'l) V'klr l'l"Io('k aan de lud1l'
lIIalhlu.ni\ VJIl lkallvcchaln In lokaal Euw·
av IJ • l(>/Ol Uni 22.llO \I; T~dl1ln 11)'t Eh"ir •
2"1{)2 Onl 22.HO u: L1S.,T·TO l'n md..latls m 'I
Uixlr • 02/0\ mn l2.00 IJ: !lilppy Hour 111'I
l:ilîxll • lil/Ol "lil I1 JO 11:I\ololnt'n\'l"' koop
VTK'I"nt"c1 "I' Je br,>o.MiJ<'S111h('1 Theokot_ •
0)10) om 20,1)(} LI Ton('e! Achln de s-cher·
men' ,an R. Harw'l<k.l, in Ll31 Hernranl·
Ll:rkt\'dd. Wan·r...:naJIl 220 H('\'l'r!ec.

o raio 11

KVHV
·26102 om 20.U(} u: 'D(' VlaJm'IC lk\\lt"~iJ\.

Jaargll11923 m: 21 dd. 24 fl!bntari 1997
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DJ Saskia in da houz (0 yeah)

"Ik speel Dali Punk al meer dan twee jaar"

DJ S,,~kli1: .:)co paten die ik d!;)"1 zijn "r·
we: heel et bd,enJ ,)fw(" muziek dk je
bij\'''or~rlJ ho"n In dl' Alrd..t'n:ng (lIlter·
na/'",.,. hitp.tr;.1.· van .I,luutrraars ." Slr.d/.l
Brussel, ",.,1, -' ''''lh Propelk-rheadz. Ou: vind
Ik unvtekend. l-.ill(·nlijkmal' dal niet in het
milieu. maar ik Jla,)! het ('r ze-ker wel ('1;'01>
tuv-eu Orbl1J.I of The Ort. vind ik ook
Iantcsrivch. maar al, jv IOkt\ tegen de zog!" Dt p<UH op home (fr>/(t Di,k B<,rnarJ)

na,ITJldt, knmn" /l'gl. dan heb Je ,llge ambtent. maar dan IlW! ml'l'l hn-akbeotv.» opbouw ~ door redereen )(oed bevonden wordt. dra,l!!1
da.m ~ Veto: K,'mm al .i,.. trends k"'1I<'f(!gl"ch na ij' Veto: H,v kan ZO'" hype (ljmb}k ..m,I'M.:I/!' daar ook roe bij. natuurlijk"
Velo: PaJjn'jr ",/11 h", pllbli<,kuan. lf]<l/~V<ln· kaar? HuftjulI!J1r uf!JtJ<I<1n,1114dt drum 'n Wlf 5prrlf daar in mer? _Op dit moment wil men ook harde
11'l'IId"'/l1Ivrbuld) bass sr ~) DJ Saskia: «xeem nog maar 1;"1,"11\ Dal! melodieuze KIlaren, Om het half uur krij~
DJ Sa~kla: • xce . absoluut met. De rmmek DJ Saskla: -In 1.OI1(kn 1\ het nog alnjd Punk. Zij lijn in het milieu allallH het" je: bij 'studio arusset een e-mail of een afn·
dil,"htcr nu 1(1"pe,·I.1wordt. Is redelijk kom- jungle wat de kh)k ~1.l.1('kLlt·tl·rn doet pn- groot. Ik vind hel nu heel mfl('ilijk om hun vraag vunr T/loll'TI aanvcrwantc v. \Vol,HOI,
mt'{~Îi'I,' techno en in·ft een veru-kend oev pr hel tets nieuws Is. maar hel genre 'Dol funk' ('P Ie leggen omdat het voor nui i~ dat opt'C'n\ zu populair:' Hun nieuwste
beeld van wat reehno l~,Ik wil ook liever bestaar daar alze-s a zeven jaar. Jungle he meer dan twee jaar geleden al een gril!" hit CD Is ook goed, maar voor hetzelfde Held
dil' mmder bekende kant tonen, maar ja. staat daar ongeveer even lallWals tcchnu. was. Hel ISdan ook m~llijk urn dit' CD nu krrc~ dir even wetnlg aandacht ats hun
nüsschtcn gaan de mensen dan bUIII:n. Zelf Ho;"!h ('tn kWf'llt" \",n ~ l'nÓ(_n!!!mcn om j.;, 10:-HlJI..»:aardr(cn, tlhocwd jk hel glile.. d~ Dr.-mn Cêid WNt. Hft"'~
wurd Ik ook bt'\II'mjldJà'~ krri.ln c zo'n rren tUI kr te knjgen. Er ISnu een vukses begrijp en ik z~ker niet neerkijk liJ' WOtIIide tln\lnM die bdangriik Î\. M,><ht
kornmemeel draai t. Echte DJ'~ vinden je al LTJ Bukcm en Ineens 1<;ht't een ongelere- mensen die dl: CD nu kopen. Dali Punk "'''u,~ een tueuwe Jlladt hebben. lOU dIe
kommerceel wanneer je Prupellerheadz ol hjke hype. Iedereen doel alwl hel nieuwe heeft de hype gehaald. maar Wildmm weel ook mega worden. Binnen een jililr iS~l
Ken lvhli draait, .\iaar 1)(dur het wel. Het Is muziek Is. Hel is mrt nieuw, her ~Iaat nu i)( niet. Ik heb niet het gevoel dat de Ill'i~· rmssctuen weer reggae of m.·JI!:~1
niet omdat iets bekend or 'AfN'kenlnggt'- alleen aan. En pas op, Ik doe daar ook aan che muziek van deze lijd is.. met voorspellen .•
benden' rs. diJt hrt slecht Is. Hetzelfde geldl mee: Ik moel bekennen dat Ik drie jaar Veto: Jt htbt Daft Punk u>chmtt groot !Jt· Veto: lt htt nltl :0 dat jt ((gen jatl!:tI 'dit !IQ
voor gitaarmuziek, Iets bekends kan soms geleden geen Jungle draalde en nu draal Ik maakt via Studio BruUt/'! Ik nu ems lamatn '?
de sfeer oppeppen. Op die manier pas Ik ongeveer evenveel jungle als techno. Op DJ Saskla: «Die hype is voor een groot DJ Sa~kla: -zotets kan wel bij Ba5UOIen
mij aan: als ik een publiek zie dat techno techno ben ik zelf een beetje uftgekeken.» stuk Inderdaad het werk van Studio ërus- dat vond Ik leuk Ik heb nooit tets gehyped,
wil, en dan vooral kommerstëlere. dan kies Veto: Wat isl«hno in Slriklt zin dan? set. Maar natuurlijk Is hel voor een heel maar ik dacht wel van, 'Waw, ik werk nu
ik wat ik zelf goed vind. Dal is het prtnope: DJ Saskla: «Techno Is gewoon beats, kon- groot deel ook her werk van de platenfir. voor Studio Brussel. ik kan nu eens op
elke plaat die Ik draai, moel Ik goed vinden. stam dansen, Hel Is heel bèlangrljk dat [e ma. Veel dans zil bij ptatenfirrna's die niet nationale radio een Fugazi gooien dil' nog
10 Gen! bijvoorbeeld, organiseren vviJom perfekt mixt, wat Ik niet goed kan. Ik krijg weten wat ze ermee moeten doen. Daft nooit gedraafd is', Dat stilk mij aIliJd le81'0,
de twee weken zelf een full. dan kun je daar heel veel kritiek op. maar perfekt Punk heeft een beetje geluk gehad, Ze zit- went hier In Leuven bij Radio Scorpto kon
heel eksrreem gaan, Dan heet [e niet mixen 15niet miJn sereven. Ht'1 Is niet mijn ten nu bij Vlrgln, en dal is één van de wet- dal op elk moment van de dag, Scorpio
Propellerheedz or iets anders te draeten. ambitie om naar het buttenland te gaan of nige grote maatschappijen die weten hoe ze draalde Public Enemy, Quicksand, Fugazl,
Maar hier In Leuven moet ik niet met die om de Cherry Moon te halen. want Ik kom zo'n groep aan de man moeten brengen. Nirvana en Smashlng Pumpkins teen ze
ekstreme platen afkomen.vtnd Ik. Maar mij absoluut noch in een diskoteek. Bulten de Carl Cralg was ook zo'n grote naam in het daar bij Studio Brussel nog nooit van ge-
echt aanpassen doe Ik niet.. Puse (hippe keet In Brussel. nvdr), ben Ik technodreun. maar toen hiJ tekende bij hoord hadden, Dat vond Ik zo leuk aan
Veto: In dt t«hnowtr,ld volg,n dt hJIIHStikaar nog nergens binnen geweest. kwa La Rocca Wamer was zijn verhaal uit. ~ wisren daar seerpto. Daar kon alles, nieuwe dingen met
nog sntl/tr op dan m dt !JtwOnt popmuntk, of Extreme. HC'Iis een milieu dat volledig niet wat ze mei hem moesren aanvangen. af en IOCiets oud ertussen. In dat opzicht
Vandaag lijkt Allt heIl UilFranknjk tt komm' losnaai van de dingen waar wij mee bezig Bovendien is die plaat iets wal men op dit vind Ik KC'in1Jgbet beste programma op
Daft Punk. Motorbass, , zijn. Bovendien verzieken ze met hun moment wil hebben. Het Is ergens een Studio Brussel. Het kunsept van Keinij8
DJ Saskla: _Ik denk hel nler. Er Is nu toe- negatief Imago de hele boel Mensen die feeling. net zoals 'rhe ProdI8Y. Die mut:lek Is vind Ik uitstekend: je kunt perfekt heel
vallig een groep als Dal! Punk die enge- nooit naar techno luisteren, denken dat JC' daarom niet slecht, maar er komt ook geluk ekstreem gaan. [ungle ol hardcore, en daar-
lofdijk door een major wordt gehyped. Dal! als liefhebber van technomuziek elke zater- biJ kijken,. na een PJ Harvey. Het programma heelt
Punk maakte een CD die op dit moment dag In zo'n keel Slaat. Maar t:lJ kunnen of Veto: Daft Punk wtrd op Ktmij!J wttk na wttk aöveel mogelijkheden, je kan zelfs naar een
alle aandacht krijgt. waardoor Je weet 'zij willen het onderscheld niet horen. neer- !JrpromOOI.Er wtrd ofgmld. nog 10Ytt/ wtk,n KiIIlng Joke teruggrijpen 0111.'15heel oud,
zullen wel op 'ïorhourrwerchter of Pukkel- heen de techno loopt eenzelfde schetdlngv- rn d, rtltast lal er tmdtlijk rijn Hu was nau· Een radio dit' kontinu zoals Keinijg draalt.
pop te zren ziJn' Daft Punk wordt inder- lijn als lussen alternatlef en populair In de wtlijkJ wrholtn rtklamt zou voor mij de ideale radio zijn .•
daad groot voor een rockpubliek. Maar om gitaarmuziek. En ook daar vind Je wc! eens DJ Saskla: ..Er was toevallig één eksern- Veto: ZQU}t dat u/look nos wil/en dom?
dat nu een trend Ie noemen, nee, dan vind een groep die dat onderscheld overstiJgt." plaar aan Studio Brussel gegeven, twee DJ Saskla: -ra. natuurlijk, Waarom nlct
ik veereer [ungle en drum 'n bass een Veto: Ot DFs van d, cnerry Moe1/ spt/trI 100h maanden voor de releast'. Het was vrij lach- ekstreme jungle met daarachter kleinkunst
rrend.s andtrs dan de Dj~ "<Indt Fuu I)J dr Lruvt'nst wekkrnd: het was ren witte vinyl waar of zn? Men kijkt daar op neer, maar dilar zll
Veto: Wat ISIItl Vl'Tuhi/lllJltn dit lalllSlt !WU? l.,i_l(lp? En Mk htl publIek is heel a/ldtrl. niks op geschreven stond en die ging van toch ook suede rnu1:lek bij?
DJ Saskla: "Oaar liJn vt'hchllJende me· DJ SaskJa: .De DJ's van de Ch('rry Muon de KcinlJgMudio naa r de Bil~~laStudlo 1.'11 Veto: Miss(hien omdal d" muste mmstll lIitt
nlngen over, AI~ Ik hier nu mijn mening spelen v\)lIedig techni~rh np de bt'ill. Et'n wel'r terug. En naar Frituur Victoria, Op de ;:0·/1 'wde mUllkalt smaak hebbrn?
geef, dan lullell waar~(hiJnllJk ViJfmensen groot aantal beats per minuut I~ techni~çh duur war!!n er plakkertjes waarop stond DJ Saskia: .Mt~<;chkll wel. Je merkl dat
dln'kl de Vt'tll bellen om IC ll'ggen dat hel heel belan!olrijk. Bij JunKie I~ het tc('hnl~ch(' 'die IIlOClllt)g naar Ba~sta vandaag' nmdal ook in Jeugdhulzen. Twee jaar ge!eden
nlrl waar I~. Vour miJ Is Jungle veel meer aspekt ()()k van belang, maar Jr .kan er dlle hel daar ook geprogrammeerd stond. Alk· kwam ml'n naar me toe 'Zeg, jiJ werkt voor
dans~n1chl. mei een veel strallere, diepere kanten mC't' ult, Het is Int op lekt'rr h(Mlgte maal vriJ geheimzinnig: ~én ek~emplaar en SlUdill Bru~,d. Jong. leg t'em The Ramtlnr~
t>as en Vl'eI hardC'r, Hl"! I~ bijna rap ui rt'cl'demUZlrk, Je kan d.lar bljv,}{)rl~c!d d.m nog een 'whitt' lahd'-vlnyl (il1 ""I mi. up of MeLllliGiI' en dan sta jt' daar mt't jt'
vljfrl1VI'Nti~ \lieren, !lIe! de tlpische ra~l- een soulplaal ol ren funkpIola! tus~en \te- litu UIll'fg !Jt9tad~ pu-rtltaS(,", «l1lVfIIf damplollen. Zoiets geht'urt niet meer, Ik ben
breaktw:als t'n 1.dnglijnen die uit de dub ken, allt''i t'igenlijk Dal vind 1)(nngelnldiJk h~ m :cndl!r hr:ttSJallltJ.rnlll,<It"f.nvdr) die al til' in hl'l klein~lt' gal gaan draakn maar
komen, marr rlan ('nnrm v(·r..neld Drum 'n adn die mUlirk, Bij let:hno k~n jt' C'r na- dan ml)f!'\"1-.chuivrll \'an kamrr nldr kamer. 7e ko Tlt'n nie! mt·Cf zagen .•
ba~s daarl'ntegen [~ 1<1 ml'n hubk.J.mt'r- tuurlijk (MJk~'anallC'"SIU~St'n loIekt'n. m;;Jar Dat maakle dal iederet'1l ht'1 Benny Debruyne
rlans, eigenlijk «,'1 Sl'i.;volueerd;' ve ....l. van dat brlTkt. Bi Junglr hl h je \'eC'1m.-er l'wgrilmrrt't'nJI En g(W(M'!l hd kit dat hel Ban Eeckhout

J'j die [uiven platspeten.
op Studio Brussel

lP/aatjes draaien, kon-
verten orgallÎ!.t!ren of
artiesten begeleiden.

hebben we allemaal
IVf'1 eenJ VIHl gedroomd. Het verschil
met Saskia Vatt Nieuwenhove - DJ
Saskla - Î!. dat zij die dromen ook in
daden heeft omgezet. Tegenwoordig
komt ze behoorlijk goed aall de kost
ots DJ en organiseert ze alternatieve
tecnnopantes in Geilt, maar ooit
begon ze als nonstopptatenrutter bij
de wereldberoemde Leuven5e Radio
scorpio . .\-fet de beats van Politika's
Tech-ner.'eux-fuif in ~ oren \nJeg
Veto haar 'who"\ hot and what'5 not'
in tedmoland. Een inleidin9 in de
',e,lendaag,\e muziek: endtroducing
DJ Sa.il.:ia_


