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Zestien stemmen beslissen kringverkiezingen

Eerste vrouwelijke preses bij
Ekonomika
Naar JaarliJkse traditie werd in de week na de paasvakantie een
nieuw Ekonomika-pres1d1um verkozen. Negen ploegen vochten
een spannende k.les.sb1Jdult, die uitmondde Ineen zeer nipte over-
winning van 'Route 66', de ploeg van Eva Pollet. Ploeg Spirit
strandde op een ondankbare tweede plaats.

Neukom
De kiesweek werd ingezet met de

plak op maQJIdagavond. Ongeveer
tweehonderd studenten probeerden
Leuven voor hun ploeg te veroveren
met atftdJes, waama de eersie gratis
voten In ee Duld de nodige' energie
moesten leveren vooreen intense !des-
week, Het stad5be5tuur bleek dit [eer
vrij mild in het terbesc:hlkldng stellen
van lokaties. 'acute 66' kreeg het
Ladeuzeplein terbeschik.k.ing om met
de hulp VQJIeen twintigtal para's een
'decth ride' of paragUdlng te organiSe-
ren vanof de toren VQJI het bibüo-
teekgebouw, meteen goed voor voor-
pcglncnteuws In de notionole pers.
'Ploeg Spirit' mocht in het stadspark
een ezelkoers organiseren en er een
kraQJI neerpoten om er eveneens een
gliding op te bouwen.

Woensdag namiddag was de De-
k.enstroat zoets elk jaar het centrum
von alle aktiviteit. Met behulp van
kilo's natur'mponsodng, liters bier en
zo spektok.u1alr mogelijke ckuvtterten
probeerde elke ploeg oon de door de
jaren heen gegroeide veJWOChtingen
te beantwoorden. Het uitdelen van
natura-artikelen zorgde eerder die

Dit jaar waren er moer liefst negen groag overkomen als revolutionaire,
kandldaat-prese55en die met hun jcecueve bende die met veel nieuwe
ploeg noordegunstvon de ruim 3200 ideeen zoveel mogelijk ekonomisten
stemgerechtigden dongen, weeren- wU bereiken. Meest In het oog sprin-
der zeven mind!rserieuze ko.ndidatu- gend was de voorgest~1devenulmlng
ren en twee bloedserleuze. Het vorige van het presidiwn VQJIelf tot twaalf
presidium, ploeg Mercuur, was vast leden door het kreëren von een bijko-
van plan de huidige koolitie verder te mende post logistiek. Meteen vrouwe-
zenen onder het In Ekonomlka ge- IIjke kandidaat-preses bespeelde deze
vreesde mono, 'Geld is geen pro- ploeg bovendien hQJIdig de leministi-
bJeem'. 'Ploeg Wabbit' <_n konijn sche frustraties van 65 [eer EIr.ono-
met5pWaok.gebwek)probeerdevooral mika zonder vrouwelijke preses.
de flaporen In het handelskotte beko- 'Ploeg Spirit' bestend-e meerdenzijn
ren,terwijl'PloegSolo'altevredenwas konkurrent - uit studenten die als
met zijn eigen stem aangeZien kandl- medewerk.ersln de voorbije jaren veel
doet-preses Steven De Boeck deze ervaring hebben opgedaan. Onder
week een staatsgreep plant. 'Ploeg leiding van loos Verstraete wilden zij
Krishno' probeerde het met een rueu- donook veerot de suk.sesvolie lijn van
we Invulllng van de 'K' VQJIKU Leu- - de voorbije jarendoortrekk.en met spe-
ven, 'Ploeg Hoor Af met nieuwe kap- dale eendecht voor het afnemende
seis en 'Ploeg Wodka' met de nodige studentenaantal en de moeHijker be-
lIterssterkedronk. 'PJoegjestoel' bleek reikbere studenten.
uiteindelijk de populairste loiploeg.
Vooral met de zeer gmaagde lingerie-
show op dinsdagavond kon deze
I meisjesploeg een groot aantal kiezers

..... ~_ vedelden.
Twee ploegen speelden met' voor de

overwinning. 'Ploeg Route 66' wIJde

Algemene vergadering over inspraak en stemrecht

Treden hogeschool studenten toe
tot Loko?

Op dinsdag 25 opril wordt er op een open algemene vergadering
beslJst ol de Leuvense hogeschooJstudenten lnspl'O.ak en stemrecht
krilgen binnen de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatle
(loko). Momenteel ziJn erop de vergaderingen en aktivtteJten VOD

Sodale Raad, Sportraad en Kultuurroad vaak al vertegenwoordi-
gers van de hogescholen aanwezig. Die studenten hadden tot nog
toe alleen spreekrecht, maar willen nu ook stemrecht.

scholen stuwden dit jaar afgevaar-
digden noorScxiale Rood. Ot Leuven-
se hogeschoren participeren dit }aar
Immers mee In de sociale sektor van
de KU teeven. Een regionale sodcle
sektor lijkt niet ver meer weg, enkel de
iruprouIr.: van de hogeschoolstuden-
ten binnen loko hinkt achterop.

Dot het debat over Insprook van
hageschooLstudenten net nu kamt Is
geen toeval. Het afgelopen jaar was
historisch voor de hogescholen. Het
nieuwe hage:sdtooldek.n!et zorgde ein-
delijk voor subsldl4!rlng van de sociale
sektor en studenteninsprook., maar
zette daarnaast de deur open voor
inschrijvingsgelden van 18000fronk.
Vroeger waren de Leuvense hogescho-
len al betrolr.k.en bij ax.tlvitelten van
Kultuur- en Sportmad, maardoar het
habudek.reet kwam er dit jaar een di-
mensie bij. Zowel de studenten van
Groep T als von de kotol1ek.e hoge-

Proefperiode
Leuven telt ongeveer 6000 hoge-

schootstucenten. Iets meer dan dui-
zend hiervan studeren voor industri-
eel ingenieur (Groep n, de Katolieke

Hogeschool Leuven (KHL) - die be-
gin maart werd opgericht - over-
koepelt nog zes kampussen met In to-
tooi 4300 studenten. Het overleg be-
perkt zich voorlopig tot deze twee gro-
ten. Oe overige hogeschoolstudenten
zitten verspreid over enkele kleinere
scholen zools het lemmenslnstituut
en Readaptatiewetenschappen.

De hogeschoolstudenten hebben
zelfal een duideUjk beeld ever hoe de
Insprook. binnen lokoer moet uitzien.
Zowel vnnuit Groep T als vanuit de
KHL Is men erop gebrand stemrecht in
kultuur- en sportraad te kritgen.

Over stemrecht binnen Sodale
Raad versenmee de meningen voorlo-
pig nog. Groep T wil zo snel mogelijk
stemrecht op Sodale Raad, terwijl de
KHL liever nog een jaar de kot uit
boom kijkt. Oe cvereenkomsten in de
sociale sektor (A1ma en studenten-
voorzieningen) tussen de KU Leuven
en de hogescholen ziJn Immen afge-
sloten voor een proefperiode van een

W'rYOlg op pol). .J

Blauwe Moondag oe speelT

VRUEN MET DIEREN

Shell in Nigeria
Ongeveer twee en een halve moond geleden berichtte bet BRTN-radiOjournaal dat in Nigeria twftdu!lend leden van
de Ogonl-sta.M zoudtn tijn vermoord omdat ZIezich verzetten tegen de ol.Wwinning in hun gebied. Bovendien zou bet
leger die slachting ultgeYOe«l hebben in opdrocht van het ollebedrltf SheU. In jQnuart '93 bad MI Ogoni-prote$t
namelijk zo'n vorm aangenomen dat SbeU bijna olie personeel uit hun gebied hQCImoekn terughalen. Enkele
mao.ndm lottt kreeg de militaire administrateur VQJIdat gebied een memo met de opdrocht ervoor te zotgeD dot de
oUemaat:schopp'1 door kon gGQD met boren.

~ weotk belicht Veto het hele konJlikt tussen SheJl en de Ogoni. Het is gewetftl dot multinationals. mals Shri1,
bet in antwikkelingslanden rne1demilieuwetgeving nJetery nauw nemen, al!zo'n wetgeving door al bestaat. LUCht.
bodem en rtviMm zijn rwoorYftVUiId, tewiJI de ploalSt'lljke be'volk.Ing er moet lewn van visvangst en de groenten
cU. ze verbouwen op hun lapje grond. Grote stukken YQIl het regenwoud worden wtggekapt door verkeonenop zoek
naarn.leu~oHe.SheIlbekddedeOgon1clrieprocent'l(Uldeoüe-J.nkom.stftl.OiehebbenZIBnogstl!edsnietgekn!gen.

Dot de lmpGkt van boorbedrltvighekl SMIJ niet erg popuIalr maakt bil de beYoI1dng. Widttr dan weer toedat men
gemakshalve mk.m als ~ten ~J emsCM!'l' hi!lhocld eet, Dorpen worden verwoest. rnerl!en wrmoord. U
leest er alles awr op paglna's 8, 9 en 10.
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dog l~superCity bovendien voor een
lnsldeotje met de dekaan van de fa-
kulteit rechten, dle weigerde 1e5te ge-
ve,ln de rommel achtergelaten door
de ploegen na hun jaarvoorstelling.
Een lovenswaan1ig initiatief die dag
was de stagebeurs van 'Spirit'. Oe
kampagne werd afgerond met een
nogal mok k.lesdebot en een druk-
bevolkte klesfulfln zoal Corso

Ondanks alle geruchten lagen de
budgetten van de twee ernstige ploe-
gen niet hoger don de vorige jaren.
Eerder Integendeel. Na Vier à Vijf
maanden dag in dag uit bedrijven
vastklampen om geld 10$ te krijgen,
kwamen ze elk.tot een budget van 2 à
300 000 cash. De ncturcsponscrtnq
bestaat vooral uit overschonen die
bedrijven niet meer via de normule
dlstributiekonalen verspreid krijgen
vóór de vervQ]da~ ZO waren er dit
jccr bijvoorbeeld enkele honderden
liters fruitsap te krijgen. Anderzijds
vormen 3200 studenten ook eenmak-
kelijke markt om een produkt te lance-
ren ofte promoten.

Het tellen van de stemmen gebeur-
de bij Ekonomlko op een kreskenrus
op donderdag. In aanwezigheid ven
ruim vijfhonderd studenten en een
tiental oud-presessen werden onde'
het deskundig toezicht von het neu-
kom (het neutreel komitee) de ruim
1600 (I) uJtgebrochte stemmen geteid.
Meer dan de helft van de ekonomie-
studenten, de Ekonomikoleden- en
ereleden hadden gedurende de dog
hun stem uitgebro.cht - een zelden
geziene~. Reeds ~n biJ het
begin was de spanning te snijden on-
donks de poglngen von de ploegen
om Q] zingend hun nervositeit te V1!(-
bergen. Oe uitslag was niet te voor-

vervolg op pog. s
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Alterfin 2
Voor al wie de kleine lettertjes (zie
boven) van zijn bonkier niet langer
vertrouwt, Is ernu een etisch verent-
woorde monler van bankieren. Je
wordt nauwkeUrig op de hoogte ge-
houden von al het goeds dat mrt je
spaarcentjes gebeurt. Eerst zIen en
dan geloven, zei de blinde Burun-
dees. Alterfln zegde hem prompt
een steunprogromma toe.

VTK 3
Terwijl Chlrac en 1klIladur In alle
vriendschap eneers strot afbeten
en elkaar zelfs beschuldigden van
<W produktie van de nieuwe cd van
David snee. hield ook het VTK
bloedstollende verkiezingen. Wie
durft don nog verbaasd opkijken
mocht ucnettcsptn de nieuwe Pré-
sldent de la Républlque worden?

Peerens 7
Wa was do mé de Rousseou, de
Rousseau, de Rousseau? Oe Putte-
mans van Wallonië achtte het te
worm om 42 kilometer door gotter-
dcun te hossen en vleide Zich ge-
makkelijk op een terrasje achter
een heerlijke lsostar. Veto deed Ins-
geliju, zij het achter tets met een
schulmlr.roag, en het interview werd
vooral een Am'!.nterv1ew. Die milb-
hake heeft wel gesmaakt
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RAlterfin: investeren in een duurzame

ontwikkelingsamenwerking

Vroegerspaarden wezilverpapier
E
V
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Alle lezel'Sl@Qktieskunnen bezorgd worden op het redaJr.tiesek:retadoot In
de '05Meiers.stroat S, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto behandeldeonderwerpen
of op Leuvense (studenten)aktualltell Anonieme brieven komen nooit in
oanmeoong: de schrijver moet steeds naam, studlejacr en adres bekendma-
ken. Slechts uItzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemoti~rd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden In Veto.
Brieven die langer zijn dan 15 regels van 68 oonslagen (spctfes Inbegrepen,
wat overeen komt met ±1,5 getikte blodziide met dubbele interlinie) worden
in prindpe Ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
pleetsen.

Weinig mensen lijken zich af te vragen wot de bank WQ4ro(lD ze
hun speercenten toevertrouwen, met hun geld doet. Wordt het
geïnvesteerd inmllieuveIVUilende bedrijven, inde wapenindustrie
of in dier noch mens ontzIende multinationals] Mogelijk. Moar er
bestoot ook zoiets als 'etisch bankieren', SommIge banken, zoals
de HBK Spaarbank en de Trlodos Bank, verbinden zich ertoe de
spaargelden die te hunner besch1kk1ng worden gesteld enkel te
Investeren Inprojekten die mens, natuur of kultuur ten goede ko-
men. Zo is er ook 'xrekejspcren' van Netwerk Vlaanderen in SQ-

menwerldng met ASLK. En in lanuari van dit jaar werd Altedln
opgerlchl AltertIn staat voor "alternatief finanderen" en inves-
teert in gezonde ekonomische ontwikkellngsamenwerklng.

dus vennoot worden bij Alterfin, die
zorgen voor het geld dat wordt geIn-
vesteere In ontwikkeUngsamenwer-
klng.
De spoarder garandeert dus het be-

staan en de werking van AJterfln. de
vennoot zorgt voor het kapitaal weer-
mee het doel van A1tertin wordt beo
werk5teWgd. De vennoot wordt ook op
beleldsvlek betrokken bil Alterfln.
Eenmaal per jaar komt de Algemene
Vergadering samen. Naast stemrecht
hebben alle vennoten inzage In de
Jaamkenlng, het Jaarverslag en het
verslag van de bedrijfsrevisoren. Par-
tikulieren zowel als rechtspersonen
(vzw's, bvbc's en dergelijke) kunnen
vennoot worden bij Alterfin. Voor par-
tikulleren kost een aandeel 2500
frank. Rechtspersonen betalen 10000
frank voor een aandeel, en moeten er
minstens tien kopen. Die aandelen
geven recht op een jaarlijks diVidend,
maar enkel indien de Algemene ver-
gadering beslist een dividend uit te
keren. Momenteel Is het dan ook nog
niet rendabel zich aandelen van Al-
terfln oan te schaffen. Ten vroegste
binnen drie jaar wordt het eerste divt-
dend uitgekeerd.
Op het ogenblik bedraagt het ven-

nootschapskopitaal zo'n 25 miljoen.
Er kan echter een stuk méér worden
gei"nvesteerd dan dle"ls mlijoen. Het
'maatschappelijk kapitaal' wordt na-
melijk eerst gebruikt om meer midde-
len tevrij te maken. Zosteltde Triodos
Sank een bedrag beschikbaar dat
even groot is als het venncctscncps-
kopltQal. En dikwijls kan er ook nog
bil kredietinstellingen In het Zuiden
geleend werden. Lokale banken die
weigerachtig staan tegenover klein-
schalige: Initiatieven vo..neigen bodem
willen vaak wènenen aan een organ1-
scue als Alterfin. Alterfin stelt dat "er
voor elke frank maatschappelijk ka·
pitaal tot vier frank. kon werden gem-
vesteere in de duuruune ontwlkkeUng
van het Zuiden. W

,

dragen tot de uitbouw von lokale.
duurzame ftncnctertnqsorgcntsc-
tres". Alterfin ts géén nieuwe vzw,
moor een financieel ekonoml.sc:he in-
stelllng, die totaal onafhankelijk is
van giften en overheidsubsidies. ze
funktioneertalseen bank, en biedt, In
Vlaanderen, een alternatief voor de
'gewone' bankinsteWngen.

"ltertin is een koöperotieve vennoot-
schop met beperkte aansprakelijk-
heid. opgericht door het Nationaal
Centrum voor OnlWikkelingsomen-
werking (NCOS). acht niet-goever-
nementele organisaties (NGO's) en
twee banken (HaK-spaarbank en
Trioc1os Bank). Ze zegt te willen "bij-

Veto
'5 Meiersstraat 5
3000 Leuven

V016/22.44.38
016/22.01.03

Waterpompen
Een vrij waardevol alternatief, zo

blijkt Oe klant wordt er erg korrekt
behandeld. Alle venichtingen zijn
gratis en ook reken1ngulttreksels wor-
den gratiS thuisgeStUurd. Bovendien
worden alle apvro.gingen en stortin-
gen gevaluteerd op de dog dot die ver-
richtingen worden uitgevoerd. De
meeste banken berekenen de intres-
ten volgens het systeem van twee-
wekelijkse vo.!utering. Dat wil zeggen
dot als een bedrag wordt gestort op
bijvoorbeeld de achttiende, de: spaar-
der er pa$ Intrest op krijgt vanaf het
begLn vondevolgende: maand. Wordt
een geldsom opgevraagd op die acht-
tiende, of loter, dan stopt de intrest-
berekening op de vijftiende von de-
zelfde maand. Het IIlkt ingewikkeld,
maar het" komt er op neer dot het-
zelfde geld minder opbrengt bij ban-
ken die niet met dogvalutering wer-
ken (wanneer men rekent met de-
zelfde interest) dan bij banken die dat
wel doen. Ten slotte geeft een Noord·
Zuid Spaamkenlng een netto tnte-
rest. Er hoeft dus nJet te worden vol-
daan aan allerlei ingewikkelde regels
In verband met getrouwheids-ofaan·
groeipremies.
Ook in de Derde Wereld werkt Alter-
fin als een bonk. Ze schrijft bijvoor-
beeld leningen uit aan volgens haar
weerdevolle ekcnomtscne projekten.
Omdat A1terfin geen winst hoeft te
maken kan dat geld worden geleend
tegen een rentevoet die stukken gWl-
stiger is dan die van lokale krediet-
Instellingen. Het aantal projekten dat
Allerfin op dJe manier kon steunen Is
natuUllijk beperkt. Enkel ekcnc-
mische - wat wil zeggen winstge-
vende - projekten komen in aan-
merking. Geen waterpompen en der-
gelijke dus, maarondernemingen die
na verloop van tijd op eigen krocht
kunnen verderwerken. Zo'n onderne-
ming kon bij A1terfin een aanvraag
indienen. Die wordt dan behandeld
door het kredietkomitee dat bestaat
uit NGO-verontwoordelljken. acade-
mici en bankverantverontwoordellj-
ken. Op die manier worden zowel de
bedrijfsekonomIsche aspekten 015 de
'ontwi.k.kellngswaarde' van het initia-
tief onder de loep genomen,
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Nieuwsbrief
Elke spoorder of vennoot heeft het

recht te weten op welke manier geIn-
vesteere wordt inde ontwikkeling van
het Zuiden. Om de drie maanden
stuwt AJterftn een nieuwsbrief, geheel
gratis natuurlijk, naar al zijn spaar-
ders en vennoten. In die brief vindt
men volgens Alterfln alle Informatie
over nieuwe investeringen en krijgt
men bovendien een stand van zaken
van de lopendedossiers. De bedoeling
van de nieuwsbrief Is de spaarders en
vennoten betrokken te houden bij de
werking ven deorganî.satie.
Alterftn staat duidelijk voor een

nieuwe vorm van ontwikkeling-
samenwerking. Ze stappen af van
giftti.nandering, die te dikwijls finan-
ctëte afhankelijkheid in de hand

AJrerlin is geen bodemloze put (1"010Dirl< Bemwd)

werkt. Het systeem van leningen moet
een groeiende onafhankelijkheid sti-
muleren. Het is bovendien eigen aan
een lening dat het geld wordt terugge-
geven, dot het kan worden geher-
investeerd, en dot de Derde Wereld
dus geeR bodemloze put blijft. Met het
oprichten van organisaties als Altt'f-
fin lijkt de ontwikkelingsamenwer-
kIng uit het slop te raken. De krtsts in
de NCO-wereld (~hulp helpt nlet.tnte-
gendeel~) krijgt een positief gevolg.
Toch blijft traditionele ontwikke-

lingshulp, onder de vorm van giften,
de enige metode voor projekten op

vlak van gezondheldzorg, emonsipa-
tie, onderwijs of kultuur. Maar als
Alterfin. en misschien in de toekomst
meer dergelijke organiSaties. voorent-
wikkelIng op ekonomisch vlak zor-
gen, kunnen de ngo's meergeld beste-
den aan de nlet·winstgevende sekte-
ren. En zou dit inVlaander"en nieuwe
initiatiefop alle vlokken voor vooruit-
gang zorgen.
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"Muzikale opwinding" in het Stuc
Muziek maken bij films lijkt in deze postmoderne tijden nogal hlp te zijn.jazzgitruist 8111Friseli doet het met Buster
xectcn, het Gentse avant-gardekoliektiefFukkeduk tript op "Das Kabinet des Dr. Callgari". het alind.man Kwartet
geilt op Japanse films en een zekere David Shea gaat vreemd met Godard, Som Fuller en Hong Kongfllms. Vermits
het Stuc ai jaren klaaf komt op muziek van Joho Zorn, werd lomdlssipel DaVid Shea In het Stuc-boekje stante pede
tot "één van de meest opwindende muzikale ontdekkingen van de voorbije jaren un de Newyorkse avant-garde
scène- gebombardeerd.

Grote voorbeeld joho lom is inderdaad éénven de meeste opwindende avoot-go.rdemuzikonten: hlj beweegt zich
op de meest uiteenlopende jazzterreinen: van metaljau. met Nak.ed aty af tree jazz met Massoda tot de joodse
klezmer. Van poulain Shea kan dit echter bezwaarlijk gezegd worden. Terwijl ook de andere muzikanten uit de
Zomstal, zoals drummer jcey Bcrron, bassist Fted Frlth ofcellist Tom Com blijk geven van muzikale veelzijdigheid.
kon er bij Shea nog amper von muziek worden gesproken. Met behulp van een sampler knipt en plakt de man zich
een klankenhoop bij etseer die dan trots op cd gezet wordt. "Een niet lineaire manier van met muziek omgaan,"
noemt Stuc-dromaturg Hennon Asselberghs het In Andere Sinema.

Ondanks de sample-oanpok is Shea volgens Asselbergh.s geen techno-freak maar wel een "muzikant in hert en
nieren, vertrouwd met kompositie en improvisatie, die met gemok elektronika kombineert met akoest1sche instru-
menten en met pletenspeters als het moet". Ondcnks dat umuzlkool geYOeI~valt een kompositie van snee moeilijk
te onderscheiden van het geluid dat Je krijgt bij het langzaam heen en weergUjden tussen radio Scorpio (106 FM) en
mdio 3 (90 FM) - met het nodige ruis vandien -en een lulde buur die net hetzelfde doet tussen rcdic Happy en
Studio Brussel, snee stapelt klanken (akoestische en elektronische) én stijlen (rock, ja..zz, klasslek •...) op elkaar met
het hierboven beschreven resultaat. Het is de eerste keer sinds jaren dat het Stuc muziek brengt. Hopelijk Is dit niet
de muzikale weg die het kunstencentrum wil inslaan.

Shea's jdcnkkrecnes kunnen duidelijk niet op zich staan. In het Stuc brengt Shea twee nieuwe sclo-scmpcslties.
Zowel bil het komponeren als bij het spelen maakt hlj gebruik van videofragmenten. Het ene stuk is losjes gebaseerd
op teen-tee Godards 'A1phaville', moor verwijst evenzeer naaf legendarische sctence fiction- en film nair-
televisiefeuilletons uit de jaren '60 als "The Twilight Zone", "OUter Umits" en "The Priscner". Het andere stuk ts
gebaseerd op fragmenten urt de Hong Kong-Illms van lohn Woo, Tsui Hark en King Hu en op de boeddhistische
mythologie.

Dtp: Filip De Keukeleere,
jos teurs

Assistent-eindredakteurs: Barl
Eeckhaut, Ineke te Compte

Eindredaktie: Marlijn Graumiilns
en Krlsjacobs

Bodem
De eigenliJk.e werking van de orga·

ruscue ismet zo eenvoudig als op het
eerste gezicht lijkt. Om te beginnen is
Alterfin geen echte bank. Ze beheert
hier in Vlaanderen het spaargeld niet
zelf. A1terfin geeft de bedrogen van de
'Noord-Zuid' rekeningen integraal
door aan de Triodos 8o.nk. Op de door
Alterfin aangebrachte spaargelden
betaalt Triados een kommissie, waar-
mee A1terfin haar werking bek.O$tigt.
Het kapitaal dot gebruikt wordt voor
de kred.îetfinandering in het Zuiden (S
bijgevolg niet afkomstig van de spaar-
gelden moor wordt verzameld via in-
vesteringen. A1terfin verkoopt aande-
len. Het zijn de personen of organisa-
ties die zulke aandelen kopen en die
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REDAKTIONEEL Presesverkiezingen bij VTK

~::;1::;:::'::f:::;:,"/,;;':t;; Injektie magju bi/eum
a/km lu11 ik mlor lt1IlJeslt.SStntUStml •
m "" ""~·m"n,lxlnd.'ijmOf' "'" ,nT OYflOn ,rnVen
t'old_1k prat/gt 6es<AJJ", om In hl ::1' ~ ,
moatscÁoP/X1i;J dt/JaJ mtt" sprrJm.
Daarom is hl nood:.oJtllj1 JntlSe8 d,
1(1,"" Ir btf.:ragtn "IJ" di t:ur renor-
JatUlida/hl. U/'!Çu! d~ maondm mali
grJozm /ISOI uorrkn dit de ('(Jlgtntk uil
jaar onn IIn llooJdt'on dl KULa":'" ;;,0/
slaan. Uit ik drballm firoari" MJ )3u:AZLIf
prt!Shlltmfm, or:ortl jt teltffr" "(ltn~t/lJis
t.'JJj-,Jr.Ik Jandidalm, die er :;ÎdI çan
M:lUSI rUJndal tm Ir dllltldfjlt profilt-
ringAtn vooral Sf,mmm I:OSI, IlItltlrn 'Ût:A
bij IJdangrijl:t (Ma 'slIlteSlal op dl do!:-
te.
Em mtl alltjd tt'nl gd/J}f'17 uirumdt-
nllg lIifflJp (.'()fflll Dlsirt Co/Im. Zijn rr-
/brid ondnging It)dms dl t:".l:ic.ings-
JamfXJnjl tm cart grdoonta'mdsstling.
Op MI studm'nuldlOlluui Aij nog gtnl
problmtm mtl dt tkmoJralisningtYJn MI
ondtre·tjs to(Ifs die door dl sllIIimlmlJt..-
e:tgingeorrll bfgrrpm. Em t:ltllour~-
o:tmie AI}$(Jfff(llNI ugmtl«l dooru sul-
fm dal tku IInit.w"Stftrl~/tr.$O·n ZLl:m-
dlll:.md slfldmtm ",intkr Wil ullm. Ik
-follu-ndmninglllidtdaJdnnoJra-
tismng, ft t'erslodn als ji"o"aik t1I

s«whlllllnk dmnJNIr:niayjng wol;'_
dntm die dOllIlil ooi rnitlijl "aar de
lI"nimllnl Ion, 10nlraprodllÎlirf ~II
rtrlm. ZII/Jt ",aatrtgdm soudm tndm
lOl dit'alilatie (:on NI ontkrrijsnn:o m
IJijgn::o!g001 t'an Aeldiploma. lIimioor
wllllm drgrnm dit Ad .a.iat lunnm fJt!f"-
milJrml uilr&ijlm naar de or.:n-gdJk-m
(buitmlont/se) preslÏgt-;n.sftlli"gm of trn
aa1ff.lu/ltnd dip/ot/lIJ najogm.
Hd mag duidt/ijl zijn vaorGo//m mtldt
Mmo MaJtrlltt1l vil. Zijn grolt t'(J(),tJt,tI-
dm zijn dt AngtlsalsiscAt tlile-unit.'mi-
!nrm, genre lIaroart/ of Oxford. Onder-
s:ijs op Atl alltrAoogsle nit.·o t'ocrttn ge-
lu/hgt mint/trArid f'an s!udmlm lijlt
'L'OOrsommigm tm aanlnJltlijk op6e,
maar is a/kslxlta/t't dtmojrolisdJ. De-
molratistring()an Atl ondnvijs gaal Îm-
mm r;trdtr dan Ad fIH1l1tmt11 t'on finon-
dik dmnpds. Aan de IIniwniln/ L"VJrdm
de ü,ulkJhidm (."PIt '*moot:scAappiJ("Pit___ ""...,..,j. Ik .,.~'tn;tft,~
doarbij de o:.plicitll maalstAoppelijlt
pltdll Ir t'oo,-..im in dt f:onning t'on zo·
t'til mogelijl sllIdmlm, ongeodJl rong,
Sli1nd of oftomsl. In Ik prolti;l ~lrlml
dol dollonlrtle ",oatrtgrlm motfm 11;1-

~yrjt I&ordnt 0'" mmsm aan It trdJm
1111 dk mllÎnn flPaor ,mit.'tnlloir ondtr-
s:ijsgem tr:idmJiás. DkdemolmtismnK
dit alsmds saar ontslaan ttn stri;dltmo
is van rk SJlldmlmhtging, is nog a/lijd
gmt t:"'-""()f"t"tflAtid.Zij 10",1 inltgmdul
slt((h mar ondtr drol ean aongtlon-
digdr ontkn:ip- of sociak Am.:of7ningm.
001: indim Gollen Iw nitl Aaak, moa
no/IfJPgtlllisltr"dvoTrJen naar deplmlflm
t'on d~ninNJ~ "I:IOT. IIrtpurt. ooi in
depolititl, IN/mttr dot drrl:slm1lt lilttfn
WJn tm btpoollie pomj in grluiste ixnie
tHlmmslllipm in htl gtdootlmgotdf)On de
feiltlJjh !!tlndst'omIm. Dal is immm
ntl dt slro!tgi<t'on dr :,r.,wppomjm. Htl
is mu andnr eoordm niet ondenJbaor
dat Ik protfoallon t'an (Àlfm rm o/gr-
mm Oaltf)Oarot sldlings:orrlt in A~/lIni-
t'milain dtbol.
Em ttJen aan d~ rond is Ik 'L'rijttri!!II(1t
t'a(l mi OJJistml Nedtrlondst Toall:und~
111 De Aforg~1t ('on ('rijdog 2/ opril.
lIunn t::trd op Ik .. ij-..L ('01'1Collm lt1I

noodzoitllj"l tvroond ultgd luSSm ko-
l;reil t'on Atl ondtn:ijs en ~/ilMJndtn;ijs.
Edlltr alkm ol door It pagm t'on lt1I
t'trJtmlging t'on Iltl tlsamrtUJStmn wl
in dit Jrinl!" raar naar de unitf gaan
gtm rradilie is, d~ tlituin Jonnololitt:on
dit IInÎt'milnl l/It!t't:Shgdwordm UI :001
Itf"JIggesd,,"iJIvordNl voor lt1I I17t'tsle-
ring in ttnoJademisdJt opleiding. AI mag
dal nalullrlij"l op zijn !Jort grtn orgu·
mml vorden t'oor ni()ot,trlaginl. De
waliu-il tJa" Atl (/ndmrijs ion 001 Ix-
slmdigd .ort/m zend" d~lIitsl",itingvan
sp«ifltit Óf:Wliingsgrotpm.
TOl Des/II;Imag Ad r;trlongm t'an mttr-
dm ia"didotm 0", de OfJt'I"MdsIl!Jûdit
til Atl 00(1101sJutJmIm Jas ft iopptlen nitl
lIil Ad oog rxrlorm L"Ordnt. Als Ik «:er-
Atidsltrl" i",mm"id mttr afoonltlijl is
von Atlaanlal silldtnlm t::fJnit Ikf:trln-
dillglH/trlgrooJom tesnoNn inAddlln
en lijdlTJt-mm slJldnllmDeslond. Ht/Irt-
u voor de lodom.Ihgr Mlor, eÎt dol ooi
:,ij, dllilklij"l dal t'OOrde stwltnlmlJnu-
ging (t"II sllIdtnlmlMptriing 1101a/lijd
gem optie is.

De Berejagers, de huidige presidiumploeg, worden volgend jaar
afgelost door ploeg Injektie. Een scnkne van drie procent ten spijt,
haalden ze het vrijdagavond toch nog von konkurrent Pill met
meer dan zesenzestig procent von de stemmen. De twee kandi-
daat-presidia hebben, samen met een hele rits Ictptoeqen, de voor-
bije week voor heel wat aktie en animositeit gezorgd bij de inge-
nieurs of burqtes. Het VKK, de verk.lezingskontrolekommissie,
hield toezicht op de naleving van het verk.lezingsreglement om
chaos in de verklezlngsweek te vermijden,

De beide kandidaten hadden hun
agenda's naast elkaar gelegd, zodat
ergeen overlappende cktlvttetten wa-
ren, en de studenten de kans kregen
om aan cues deel te nemen. Beide
ploegen staken heel wat tijd in hel
werven van sponsors. Ingrotere fa.kul-
teiten is de konkurrentie russen de
ploegen groot. Verklelingskampog-
nes moeten spektakulair zijn, cpvcl-
lend en onqtneel. Een }OOrlang lIdzijn
van hel presidium slaat natuurlijk
ook pmchtig opeen cv.

Pilî had er honderddertigduizend
tronk tegenaan gegooid. BIJ Intektie
werd er aarzelend gesproken van vijf-
entachtlgdu1zend tronk. Fikse bedro-
gen, voorol als je bedenktdatdespon-
sering in notum door niet bij inbegre-
pen is.

tien uur brocht de Pili-ploeg bij ieder
die zich deervoer Ingeschreven had
drie croissants, sinaasappelsap, yog-
hurt en com-ncjes tot voor de kot-
deur. De moeite waard dus, zou je den-
ken, maar er waren slechts weinigen
gelnteresseerd. Oe Pili's bleven met
messc's croissants en bekertjes yog-
hurt zitten.

Penitentienenstraat 13
3000 LEUVEN
(zijstraat Mechelsestraat)
Tel.& fax 016(20.14.09

&p

fuifln het rustieke kader van de Park·
abdij organiseerde- waar overigens
teleurstellend weinig volk aanwezig
was - besloot Intektie hoor verkie-
lingskampagne op donderdagavond
met een knal- TO in de Waaiberg,
voorofgegaan door een optreden van
Eddy Wally. Oe zaal zot ~okvol. Om
half elf betrad The vclce het podium.
Hij maakte meteen een streteqlsche
rondedanSje, zodat Iedereen het In-
jektie- T-shirt kon bewonderen dat
everzijn senouders hing. Oe zoal ging
uit de bol. Eddy zette de avond in met
'volencc' en 'Balustrade', twee mee-
zingers die enthousiast onthaald wer-
den. Sfeer genoeg dw.

Natuurlijk had Veto's vliegende re-
porter graag een gesprek gehad met
The Voice of Europe, maar die wilde
liever niet. "Te zenuwachtig er moe-
lenen nog te veel voorbereidingen
voor het optreden getroffen worden",
liet Eddy Wally's begeleider ons we-
ten. Ie zou denken dat de ster von het
levenslied al iets meer routine In de
benen had na zoveel Jaren optredens.

NeuZOl
Terwijl ze bil Injektie reeds eind no-

vember met de voorbereiding en de
organÎ$Qtie begonnen waren, Is PiU
een test-mteuteptoeq die pas eind fe-
bruari besloten had z'n kandidatuur
te stellen. Bij het doorbladeren van de
programmaboekjes was dit echter
niet te merken. Het PiIJ-progromma-
boekje bevat, in tegenstelling tot het

•,

FITNESS
AEROBICS

STEPAEROBICS
CARDIOFUNK

SAUNA
ZWEMBAD
STOOMBAD
VOETBAD

RELAXRUIMTE
ZONNEBANKEN

SNOOKER
AMERICAN POOL

BOWLING

Agusta
Diezelfdeavond werden beide ploe-

gen met elkaar get..onfronteerd op een
debat. Al biJ al een slogoneske bedoe-
ning, dw niet echt interessant. Injek-
tie organiseerde dinsdagmiddag volk-
spelen en een stonnbaanaanAlma 3.
Oe vier beste spelers werden..getrok-
teerd op een helikopterdoop. Ook met
Pil! kan Ie de luchtin. Dewinnaarvan
het 'palingen-In-een-zwembad-van-
gen-spel' werd een vlucht met de

Om bekendheid te verwerven stel- luchtballon aangeboden. Belde ploe-
den alle kandidaten zich voor in de gen haddenookactiviteltengeorganl-
aula's. PiJi deed dit door middel van seerdterversterklngvandeinwendige
boerenkar met fanfare erop. Injektie mens. Donderdag bood Pili een 'Pili
stelde zichzelf voor met een filmpje. con corne' con In Alma 3. onderrus-
Die laatsten deden dit blijkbaar met sen was er een doorlopende tap, een
wat teveel enthowiasme, want het klimmuuren, voordeallerkloeksten,
steldezichvoor50mmlgegroepenstu- een openluchtzWembad. Injektie 0[-
denten twee keer voor, wat volgens ganlseerde woensdag een barbecue,
het verklezIngsreglement van VTK opgeluisterd door verschillende mu-
verboden is. Donderdagavond besloot ziekgroepjes. Later op de avond werd
het VU, na klacht van Pili, dat drie een vreugclevuurontstoken. Tussen al
procent van de stemmen uitgebracht dezeaktlVitelten doorvrolljk.tende 101-
voor Injektie nietin aanmerking swc- ploegen het geheel op. Erwasde ploeg
men. Kandldaat-proeses Roei PMters 'Kub' die met bezem! rondliep en
was dwdelijk aangeslagen. 'Borddeel' (sic) was de ploeg van de

Het startschot voor de eerste echte bocdsmurfen die in de aula's de bor-
cknvttetten werd maandagavond ge- den proper hielden. 'xu.rutven'
geven door Injektie. In de Citëbar had maakte tussen de groppen door re-
er een karookeovond ploots. De 101- k.lame voor Injektie. En dan was ook
ploeg Femaje bood er een ma5SQge nogdevrouwelljkelolploeg, 'Female',
aan bij een kopje thee. Dinsdagmor- die "de tijger In Je wakker maak!".
gen bedacht PiJi de studenten met een Geen verklezlngsweek zonder tul-
ontbijt op bed. Tussen half acht en ven. Terwijl PiU woensdagavond een

•

Boeren

Rekrorverkiezingen - Nog tor 27 april kunnen de J 330 kiesgerechtigden hun stem uitbrengen op de
rektorkandidaol van hun voorkeur. Veto stelde de vier sollicitanten - Désiré Collen, Mark Debrock, Emiel
Lamberts en André CXJsterlinck - de voorbije weken al uitgebreid voor. Als alles goed goot zal don uiterlijk een
mOOIld loter en inmen nodig na llerschi/lende stemrolldes bekend zijn wie de volgende vijfjoar de lakens uitdeelt
aan de KV Leuven. Het gros VOIl het kieslrollege deed inmiddels ol zijn okademi.sche plicht en in de universitaire
wandelgangen gonst het ~ geruchten over uitgesproken fa\lOriett!rl, afgetekende winnaars, bom losers en
/olploegen.
Bij de stemgerechtigden zitren ook 128 - ofnagenoeg tien procent -studenten. De LetJ\IeJlSe CNerkoepelende
KringorgoniSatîe (Loka) had op K)Qf'"hand oangekondigd haar stemmen en bloc uit te brengen om zo een
doorslaggevende rol te kunnen spelen in de verkiezing. De uiteindelijke beslissing voor wie de studen-
tenvertegenwoorcliging zoo kiezen, viel op een O~n Algemene Vergadering (OAV) na het rektordebot van
KringroocL Die CA V werd besloten met terJ gtheime stemming, \t'OOIYQft ook. het resultaat strikt binnensmuurs
bleef. Die geheimhooding werd UI acht genomen om geen enkele /candidaat te 'stigmatiseren' als vriend van de
studenten. Gevreesd werd immers dat een openlijke voorkeur van de studenten voor één ~ de rektorkondidoten
net in diens nacke/zou spelen omdat dat het stemgedrag VOIl bepaalde kiezers die nier ol re hoog oplopen met
studenteninsproak negatief zou beihvkleden. En zo blijft het natuurlijk ook lekker spannend. (be)

boekfe van de tegenkandidaat, geen
storende rinskonstructies, en ts alles-
zins vonnelljk doordachter en ordelij-
ker. Ook Inhoudelijk waren er nogal
wat verschillen. Pili besteedde duîde-
lljkaandacht aan de onderwijsprobie-
matiek, lerwijl de interesses van In-
jektie, de ploeg waarin ook een oantol
Berejagers van dil jaar een nieuwe
thui$ba$ls vonden, duidelijk elders lig-
gen.Zij zijn de feestneuzen, en hebben
daarom zelfs een speciale verant-
woordelijke voor sponsporing aonge-
steld. Hun belangrijkste programma-
punt Is de hervonning van de prest-
diumwerklng door de verantwoorde-
lijkheid van de orgCUlÎSQtiete verdelen
over meerdere mensen, waardoor er
een betere docrstrcminq van infonno-
tie m~lîjk moel worden. Daarnaast
willen ze ook meer mensen betrekken
bij het organiseren activiteiten.

Een probleem waar beide kcndt- ,.
dcct-prcestdtc aandacht aan beste-
den is het feit dat Blok Vijf, de huidige
unvctsbcsis van VTK, volgende laar
niet meer gebruikt zal mogen worden.
Er wordt dus naanlig gezocht naar
een alternatieve lokatie. Bij In}ektie
zijn ze ook van plan om een aantal
jaarlijkse traditionele aktiviteiten, die
een beetje uit het oog verloren zijn,
opnieuw Ie Introduceren: het mossel-
souper en de interjcrenkwts bijvoor-
beeld. En natuurlijk zal er gevierd wor-
den. VTKbestaat Immers volgend jaar
vijfenzeventig jaar en dat zullen de
burgles geweten hebben.

Annemie Oeckx

Hobu
jaar. Die samenwerking wordt op 24
mei gei!valueerd. Oe KHl wil blIjkboor
haar kansen gaaf houden om een ei-
gen weg te kunnen gaan.

Ookover kringraad is men heteens-
onderwijs aan unief en hogescholen
verschillen in die mate van elkaardat
noch Groep T, noch de KHLstemrecht
wil op kringraad. Ook voor strikt uni-
versitaire zaken (bijvoorbeeldde huls-
vesting van het VTX-praesidium) of
nationale vertegenwoordiging wil
men geen zeggenschap; de hogescho-
len ujn immers al rechtstreeks vene-
genwoordigd in de Vereniging van
Vlaamse Studenten.
Oe Open Algemene Vergadering

(OA V) die dinsdog woedt georgani-
seerd is het hoogste or!l"Jun binnen
Loko. Elke wijziging in oe struktuur
van Loko - in dit geval het verlenen
van stemrecht aan hoqeschool.
SluUcnten - moet op t.'t:nOAV goed.
gekeurd worden. Ook de herstruknl-
rering van Kultuurraad-Stuc zal dim·
dag ter sproke komen. Een OAV komt
enkel bijeen als zewordtoongevraagd
door zes kringen. Alle roden beslissen
don samen over de op til staande wij-
zigingen.

Oot Loko de banden met de hoge-
.scholen nouwer wil aanhalen, kan
ook in haar voordeel spelen. De ach-
terban en dus de slagkracht van Loko
zol vergroten, zeker als de hogeschool-
vertegenwoordigers meewerken aan
aktif!s. Geen enkele hogeschool wil
zich nu al wtsprelten over wat er ze
zullen doen indien ze geen stemrecht
krijgen. Spreken overeen eigen hoge-
.schoolk.oepel Ujkt In leder geval voor-
barig.

vervolg V<li\ pog. I

Tijl Vanbrobant
Peter Van Rompaey
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Geen prijsstijgingen bij het
Academisch Coöperatief

WeerwinstbijAcco
Oe reetsre twee laar is er welnJg spektckukur nieuws over Acco. In
dit geval is geen nieuws wel degelijk goed nieuws. De kursus-
bladprijs is gedurende de laatste twee jaar niet gestegen, de kam-
pus Heverlee krijgt haoreigen Acco-winkcl, en het gebudgetteerde
resultaat werd gehoald.

Zes jaar terug is er aan de top van
Acco een mccntswtsset geweest. lef
HeIdens nam het roer van het ewct-
pend Accoschlp in handen. Door tijn
Insponningen kon de rood van be-
stuw- eindelijk beschikken over eksak-
Ie boekhoudkundige gegevens. De
nieuwe direkteur begon ook onmid-
dellijk aan een grote kuis in het stu-
dentenkoöperotlef. De grote onver-
koopbare voorraad werd afgeschre-
ven en het te uitgebreide assortiment
werd Ingekrompen. Aanvankelijk
brachten deze, noodzakelijke. ingre-
pen grote verliezen met zich mee zo-
dat drie jaru geleden de lfkwidltejts-
positie zo rompzaHg werd dal Acco op
een zuchtje van het faillissement
stond. Uiteindelijk is dot faillissement
er niet gekomen, omdot de studenten,
deoudstudenten,deKU Leuven en de
direktie bleven geloven in de nood-
zaak van Acr:.o.

men tussen Accoende kringen. Dit uit
zich in cecenecnscue van de kursus-
verkoop quo lijdstip en plaats. De
kandidaturen kunnen de kursussen
reeds kopen VÓÓrhet begin van het
akademiejaar, en bij het begin van
het akademiejaar worden de kringen
ingeschakeld om een vlotte kursus-
distributie mogelijk te maken In de li-
centies. Op die manier kwam er een
einde aan de ellenlange wachtrijen
voor de Accowinkel In het begin van
het okademiejoar.

Zonnige groeten uit KirgiziëInkrimping
De vruchten van de nieuwe aanpak

binnen Acco konden niet uitblijven.
De twee voorgaande jaren weed er een
wirutvon ruim 6 miljoen geboekt. Oie
Winst is noodzakelijk om de gekumu-
teerde verliezen uit het verleden te
dekken. Opditogenblik Is het dus nog
niet mogelijkom de winst te gebruiken
voor een eventuele verlog.ing van de
kursusblodprijs, zoab veer studenten
willen. De blodprijs bij Aa:.o bedroogt
1,8 fronk, en blijft hoog in vergelijking
met de kursussen van de kursusdien-
sten (gemlddel~ 1,2 frank per blad).
Op SocIale Raad is er dan ook het
standpunt ingenomen dol de kursus-
sen van Aa:.o en die van de kursus-
diensten op gelijke voet moeten wor-
den behandeld. Anderzijds doet de
direktie welinsponningen om de kur-

susblodprijs ongewijzigd te houden,
ondanks de stijgende pepierprijs.

In de produktleo.fdeling werd het
laatste jaar gei'nvesteerd In nieuwe
machines. De nieuwe drukpersen en
kopieerapparaten moeten voor een
grotere effidëntie zorgen. Een kom-
mercëte funktie moet er voor zorgen
dot er voldoende werk binnen komt in
de drukkerij en de Iwpiedienst. Vorig
fow' liep oot in elk gevol niet van een
leien dakje. Wat het dit }oarwordt met
een nieuwe krocht va]! nog ofte wach-
ten. In elk geva.l.tij n er groeimogelijk-
heden bij Acro.
Naast het feit dot Aoco uitelndelilk

rendabel moet zijn om te cveneven, is
de kwsusdistributie voorde sruëenten
van groot belang. Ieeereen wil bij het
begin van het ako.demiejaar al zijn
kursussen in één keer ophalen in de
kursusdienstofblj Acco. Toch blijken
de vele Inspanningen nog nIet vol-
doende te zijn om een perfekte dienst-
vedenlng te geven QQJ1 de studenten.
Ofwel tomt de prof te loot met zijn
sluipt. ofwel zitten er fouten In de pro-
duktie ofde distributie, ofwel wordt er
verkeerde Infonnotie verstrekt aan de
kringkunusdiensten, ofwel geven de
kursusdienstverantwoordelljken fou-
tieve informatie aan de studenten en
aan Aoco.

verstrekken
als iedereen open koort speel!
een gesmeerde distributie tot
komen.

Kringkursus
~

De stijgende kosten wil Acco kom-
penseren met een groei van de pro-
duktie. Hieruit bUjkt dat de direktie
wel deels rekening houdt met de wen-
sen van de studenten om het onder-
wijs zo goedkoop mogelijk te houden.
In de papierhandel zullen de prijzen
zell's dolen om beter te kunnen ken-
kurreren met andere papiemandeis.
De inkrimping van de winstmarge In
de papierhandel moet gekompen-
seerd worden met een groei van de
omzet, zodat de uiteindelijke winst
dezelfde blijft.

Decentralisatie Kafetaria
Oneertussen leefde de owrtuiging

bij de kringen OOt het sondcntetts-
prtnctpe moest worden behouden.
Oot houdt in dat voor alle kursussen
de blodprijs gelijk Is, ongeacht de cp-
lage en het volume. Op die manier
steunen de fokultelten met grote stu-
dentenaantallen de fakultelten met
mlndel' studenten. Hierdeer is er een
sterke samenweddng tot stand geko-

Tenslotte is er nog beugliik nieuws
voor de studenten van de kampus
+ïewrtee. De universiteit heeft beslist
een k.ofeto.rla te bouwen QQI'I de Celes-
tljnen1aan. Noest de Almokoktorla,
de kursusdiemten van de Heverleese
kringen en een ontmoetip.gsruimte
kan ook Ar::co participeren in hel prc-'
jeet. Acm zou er een ruimte kunnen
huren tegen verorulk.sprijs. Ditmaakt
het voor Aa:.o mogelijk om in de tOt'-I
komst de studenten van Heverlee be-,
tertedienen. NulshetafwadHenofde
studenten qebruik rulI~molen van
de service. aij Aceerekenen zeerin elk
geval op.

Bducaëon Centre Leuven

Co~f,l?-..~,.-CO"'I"'If."--Voor snelle beslissers ...
aanbieding tot 15 mei H!

I .

Koen vcnneste

Zwedstrijd
Rekenen Zulma Is een tijdschrift voor jonglite-

roiren (foto-)grofisch talent. Oot Inte-
resseert u musenten niet, boeiend 1$
wel dat zll een wedstrijd kortverhaal
organiseren weermee u tienduizend,
vijfduizend of tweeduizend fronk kon
verdienen. Het reglement kan u ver-
Iu1jgen bil Zulma-wedstrijd, ruestse-
vest 19, 3000 Leuven, 23.17.59. Onze
Inzending: Philippe ontdekte uitein-
delijk de semantIsChe waarde van
kloothommel.

Alle partijen die betrokken zijn bij
. het kurswgeheuren zouden er noch-
lans geboot bil zijn de kursusdistri·
bune niet moeUiji.ertf maken dan oot
ze ol is. Dil betekent dat de proffen
tijdig hun skript binnen moeten bren-
gen, volgens de gemaakte afspraken
met de uitgeverij. Oot de distributie
van Acco de luiste gegevens moet
doorkrijgen van de uitgeverij en de

+ StyleWriter n

59.990,- ~------~------------~IHet bolletje van de BCCB
De Belgische Ccnncbts Consumenten Bond (DCC8), een orgonbatie die
streeft naar de legalisering en de rehabilitatie van de hennepplant, heeft
een tijdje geleden besloten een politieke partij op te richten. Die partij werd
dan ook Hennep gedoopt. Een spitsvondige afkorting die smet voor de
woorden 'Heilzaam, Eterisch, Natuwlijk, Nooit Enkel Politiek'. Het pro-
gramma strookt volledig met de filosofie van de aces, en beperkt zich dus
tot één punt: de legalisering van de soft drug connobis.

Ondertussen heeft de BeO besloten voorde senaat op te komen. Op de
kieslijst steen al een tiental namen. De eerste Is voorzitster Oenise Aerts en
de tweede Koen vereken. een student uit Gent. Vooriopig zoekt men nog
naar kandidaten om de lijst aan te vullen tot eenendertig nornen (vijfen-
twintig en zesopvolgers). Verderwordt er ook nog druk gezocht naar hcnd-
tekeningen. Om op te komen voor de senaat zijn eigenlijk maar twee senc.
toren nodig die hun krabbel willen neerzetten, maar de senaat heeft
k.ollektiefbesloten niet mee te werken. Daardoor Ismen gedwongen via een
petitie te werk re gaan.

De acea heeft nu de fonnulleren om de nodige vijfduizend handtekenin-
gen te verzamelen. Die moeten op 26 opril allemaal bijeengesprokkeld zijn,
om op de gemeenten goedgekeurd te worden. Een driehonderdtallîjsten,
met opelk daarvan plaats voortachtig nomen, zijn verdeeld cveede lokoIe
eenheden en gaan nu rond In heel Vlaanderen.

Oenise Aerts verklaart trouwens heel erg opgetogen te liln over de evolu-
tie die plaatsvindt bil de politieke jongerenbewegingen, waarvan er een
aantal het legalisatiepunt zeggen te steunen, maar "bet is wel de vraag of
de ouderen nu ook gaan meedoen". Het zit er dus in dot je bij de volgende
nembusgang voor de senaat je stem op de blowerspartIj kunt uitbrengen.
Rest alleen het probleem dolle we! zelf za! moeten gaan stemmen. Want
zullen Je ouders met jouw volmacht het bolletje van Hennep rood kleuren?

ijl)
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Ekonomie twee ploegen.
Uiteindelijk duurde het acht ronden

en meer don vier uur kantw.sen VOOf-
aleerde uit3lag bekend Was. Nadat de
zeven lolploegen waren afgevallen
behao.lde 'Route 66' onmenselijk nipt
de meerderheid von de uitgebrachte
geldige stemmen: 50,9 procent voor
'Route 66' tegenover 49,1 procent
voor 'Ploeg Spirit'.

wnrolg VQD. pag. 1

spellen, want de ploegen bleken aan
elkaar gewoogd.
Oe programma's waren ook zeer

gelijkend. Zowel 'Route 66' als 'Spirit'
hadden een krcnfje uitgegeven weer-
In V! hun programma uiteenzetten.
Opvallende nieuwigheden waren er
niet. Wel vond je bil beide ploegen de
gezonde roep om deonderwiiswerklng
veroer uit te bouwen. Het enige echte
verschil was in (PUe het imago van de

Onmenselijk
Intussen waren de emoties hoog

opgelaaid. Hadden zestien mensen
anders gestemd dan was er immers

Het avontuur
te voet

Andersrellen
AVONTUURLIJKE
JONGERENREIZEN
van 18 tot 28 jaar

Wandelreizen en trekkings
in Europa en Marokko

Ook mountainbike en canyoning
Stuur mij de gratis brochure ·.Jon.oerenreizen'95':

Naam:
Adres:

Reluglestraat 15 - 3290 Diesi· Tel. (013) 334040 - Fu (013)

ook een onder presidium geweest
'Moeg Route 66' kan nu beginnen

aan de voorbereiding van volgend

kunnen de twee ploegen dan ook tot
een goede vemMdhouding komen.

Stijn Huysentruyt

jaar in de wetenschap dat re het niet
zullen kunnen waarmaken zonderde
steun von de andere partij. Hopelijk

Den dikke Lu
,r:,

((oto Krisfo( 8raeke1eire)

Horizontaal - 1 Ophef 7 Vrucht I3 Medisch onderzoek 20 Unkerzijde 27 Belgische ge--
meenh! 28 Bijwoord 29 Lewndigh@id 31 Ponierlijk 33 Iets van doorslaggevende betekenis
34 Muzielr.droger36 Onbenullig persoon 37 Nauwelijks ontloken 39 Deel van een golfterrein
40 Groppige possage42 Woning 43 Deel voo een wurwopen 45 Uchaamsdeel46 Voorzetsel
47 Griekse godln 49 Schwk 51 Bergketen 53 Neodymium 54 Fljn stampen 56 Broodbeleg
57 Vervoermiddel59 Europees gebergte 60 Hetwaardeloze 61 Vervoenniddel62 Kledingstuk
64 Zoogdier 66 Vrucht 67 Hoofdstad 68 lus die dîchtgehaald kan worden 70 Doolhof
73 Dans 76 Kleine woning 79 Hoofddeksel 80 Nederlandse omroep 81 lokspijs 83 Gerecht
84 Onpasselilk makend 85 verstersr kasteel 87 Tijdsaanduiding 89 Vloelstof90 Gat in het 115
92 Griekse letter 94 Ben zorgelijk 96 lengtemaat 97 Vlaamse gemeente 99 Metsjesneem
100 Omroep 102 SpU103 Rewochtige gedaante 105 Snel verbrandend mengsel 107 Prijzen
109 Eilandengroep 110 Kunstwerk lil Boeveelheld haar 113 SIQ.SQus115 Ultennate boos
117 Gerecht 118 Deel van een nets 119 Passoge door een plaats 121 Hardhout 122 Dicht
123 Grof geknoopt tapijt 124 Zangnoot 125 Onbevlekt 127 Romeinse munt 128 Emotioneel
gebaar 129 Rivier 130 Voorzetsel 133 Zangnoot 135 lange veer 136 Rand IJ8 Griekse letter
139 Huidsmeer 141 Maak een scherp geluid 1-42Grondsoort 144 Gezwind 146 Eetbare plant
147 Maak gedwee 149 Vergunning, toestemming 151 Adellijke titel 154 Eenheid voor
molekuulgewichten 156 Knorrig 158 Heldendicht 159 Modegek 160 Europeserivier162 Euro-
pees eiland 163 Heerlijk 164 zeevts 165 Weerbarstig 166 Niet principieel 167 Veerkrocht
168 Vroagt 170 Emeritus 172 Kortom 175 Flguw die zich herhaalt 178 Heel kort geleden
179 Nummer 180 Stoot 181 Europeaan 182 Potsenmaker 184 Gedicht 185 Afgelegen
187 Heilige 188 MildI90 Zangnoot 191 Bijbelsevrouw193 BroekIand195 Zeerl97 XIuitmbreker
198 lipbloemige plant 200 Trodltioneel 201 Geliefde 202 Toestel om geluid over te brengen
203 Gl'ow flater

zetsel7 ZangstukB Roodhout9 8eurt10 Deelvaneensdtipll I"etsOOnvanmnyenstand12 Ken-
tekenopBeigischevliegtuigen14 OreurneslS Voonetse1l6 Vooneken17 Olienooijel8 Deelven
eenwedstrijd19 pers.vnw.zr Nuttigde22 Hemerg23 Vlaamsschrijvel24 SterkIjzerhoudende
grond25 Voegwoord26 Toneebduiiver28 Mededogen30 Patliottisme32 Koud.streng35 Drank
37 Schakervan Helena 38 Apostel 40 Gesteente 41 Pers.vnw. 43 DrIehoeItig zak je 44 Drukte
46 Belgische atnd 48 Plaag 49 Oneffen SO Knoest in hout 51 Deens eiland 52 Moddt'rvlek
54 Surinaamse pad 55 Heerschappij 56 Modieus, in SB Meisjesnaam 63 Merkteken 65 Rivier
69 Zoogdier71 Dlerlijkprodukt72 IIIendekoorts74 Gewtcht75 Omkeringvandegewoneoroe
77 long,duntak ....78 Nederlondsschllder82 AItI.Ir.a(lIUlond64lea85 Meisfesnaam88 Biibel5e
stcd 90 Hoge rente 91 Prijs93 Europeaan 95 Zeilboot 97 Taaie ouderling 98 crotsctcmcncer
lOl) Verzoek 101 Vloeistof 103 Nauw 104 Jeruzalem 105 Zangnoot 106 Vat 108 landbouw-
werktuig 109 Reeds 110 lichaam.sdeell12 Zoogdier 113 Udwoord 114 Neon 115 Nobelprijs-
winnoorletterkunde 116 Metaal 117 Muzikant 120 Kurut9f'Wl'Ocht121 Onderzoek naar julst-
hekl.124 Klaag,prutU!ll26 Voegwoord127 8ootl29 Deelvaneendtroen131 GennClCUlSegodin
van de zee 132 Niet passend zijn 134 vlocrnse stod 136 Meubelstuk 137 Niet geheel gegist
druiveruap 139 Deel von een DOp140 Buitengewone begaafdheid 142 Afrikaanse hoofdstad
143 Meerstemmige vokale compositie 145 Domkop 146 Bmbant.se gemeente 148 Grote kop
149 God van de trouw ISO Zangnoot 152 Slede 153 Moongod 154 Beperkt von verstend
155 Meisledotvoorveeldingende neusop~kt 157 Gennaansegodln voodezee 159 Nobelprijs-
winnaar natuurkunde 161 Stadsgrachten 168 Zonderstevigvlees 169 Boom 171 Pampahoru
173 Japans drama 174 Mansnaam 176 SIjfer 177 log koopvaardijschip 180 Doorgang
182 Nachtldeed 183 fen 185 Ondergang 186 lange, smalle ondiepte 188 Energiebron 189 Ge-
stoldvleesnot 191 Voorzetsel192 Pers.vnw. 193 Zongnoot194 Seleniwn 195 Udwoord 196 10-
pansbordspel198 Zangnoot199 Frieswatertie.
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'De demokratie heruitgevonden':
eerste boek bij Van Halewyck
Omzien in verwondering
Ruim vijftig jaar geleden, in september 1944, werd 8elgi~ bevrijd
van het totalitaire Juk van het nazisme dat zich er vier jaareeroer
met geweld had geïnstalleerd. Na die heuglijke bevrijding bleek
het niet evident gewoon weer de draad op te nemen waar die in
1940 was verloren gegaan. Toch schijnt de tweede wereldoorlog
politiek en sociaal minder een breukmoment geweest te zijn dan
de oorlog van 191441918. Dat Is althans de konklusie van Luk
Huyse en Kris Horleek. redekteurs van 'De demokratie her-
uitgevonden. Oud en nieuw in politiek België: 1944-1950', het eer-
ste boek dat verscheen bij de nieuwe uitgeverij van And.ré Van
HaJewyck.

De oprichting van die nieuwe uitgeve-
rij kreeg in de media heel wol publid-
reu. Andre Van Holewyck was immers
de gewaardeeIde maar eigenzinnige
oprichter ven de Leuvense uitgeveril
Kritok, die behalve met enkele opge·
merkte literaire debuten vooral naom
maakte met een keuze van non-
fictionboeken. Toen het Nederlandse
Meulenhoff Krîtck opkocht en bij een
reorgcnlsctie Kritak's uitgaven wou
beperken tot die non-fiction, zette het
Van Halewyck, die zich hier met mee
akkoord kon verkjcren, aan de deur.
Zoals allang aangekondigd staat de
koppige uitgever er nu weer met een
eerste pubUl<.atiebij de uitgeverij die
zijn naam droogt.

Meerderheid
Oot eerste - overigens mooi uitge-

geven - boek is dus'De demokratie
heruItgevonden' geworden, van de
hand van Luc Heyse en KrisHoftack,
beiden verbonden oonde KU Leuven.
Eerder ol werkten ze semen aan
Huyse's boek over kollaoorolie en re-
pressie 'Onverwerkt verleden'. Net als
Indat boek waarschuwt Huyse ook nu
voor de verscheurende Invloed van de
verschillende interpretatie van het

oorlogsverleden In beide landsdelen
als gevolg van een uitblijvende am-
nestieregeling. "Het is de vraag hoe
lang een land kon leven met een zo
gespleten visie op zijn verleden", ein-
digt het boek op een pessimistische
noot. 'De demokratie heruitgevon-
den' bestaat uit een reeks van dertien
bijdragen van verschillende auteurs
- allen historici of sociologen -,
waaruit de twee redakteurs een alge-
mene lijn hebben gedIstilleerd_

Het boek eenseneeert zich op het
herstel van dedemokratie in België in
de jaren vlak na de oorlog. Om een al
te generaliserende aanpak te vermIj-
den hebben Huyse en Hoftock ervoer
gekozen een tiental belangrijke 05-
pekten afzonderUjk en grondig te be-
handelen. Er wordt uitvoerig mlge--
staan bij de koningskwestie en het
naoorlogse regentschap van prins
Karel dat daaraan voorafging, het
herstel van de politieke partijen en
hun zuilen, de rol van het verzet en de
repressie, maar ook bil minder evi-
dente kwesties als de werking van p0-
utre en rijkswacht, het gerechtelijk
apparaat en de ambtenarij. Uit-
gangspunt daarbij is dot de demo-
kratie geen vaststaand en cnveren-
!ledijk gegeven Is. Doorheen de jaren

werden keuzes gemaakt die het uit-
zicht ven onze huidige parlementaire
demokratie bepaald hebben. Die de-
mokratie is er één van konsensus en
pacifikatie en niet van de konfron-
tatie van verschillende machtsblok-
ken, waarbij één fraktie op grond van
een absolute meerderheid haar pro-
gromma uitvoert.

Die vorm van demokratie is echter
geen evidentie en evenmin is Zij een
suksesformule zonder gebreken. lij
vindt haar wortels In het politieke be-
stel van de jaren twintig toen het pas
ingevoerde algemeen mannenstem-
recht in 8elgië van het socialisme een
belangrijke politieke familie maakte
en een absolute meerderheid voor één
fraktie meer uitzondering dan regel
werd.

Breuk
Opvallend is dat er na de tweede

wereldoorlog geen dergelijke politieke
aardverschuiving isvast te stellen. Na
een korte chaotische periode wordt
getracht zowel de uitvoerende macht
met de monarchie als de wetgevende
en de rechterlijke macht in hun oude
eer te herstellen. Dat gaat niet altijd
even gemakkelijk, zooJs blijkt uit de
koningskwestie, dil'"bilna uitloopt op
een burgeroorlog. Toch blijven de gro-
te polltlek~ stftkldngen - katolie-
ken, secrensten en in mtnoere mate
liberalen -behouden en worden het
verzet en het kommunisme als poli-
tieke macht geneutraliseerd. Na een
korte penede wordt ook het Vlaams-
nationalisme weer bij het politieke
spel betrokken en lijkt alles weer bij
het oude te zJjn. Aangezien demo-
krotie echter voortdurend een evolu-
tie onderhevig Is, is het III zo'n geval
beter te spreken van kont1nuIteit dan
van regelrechte restauratie.

De reden van die terugkeer naar
vroegere principes is wellicht te vin-

den In het feit dat de machten waar- haalt. is het toch niet onlnteressontde
ven de vernieuwing zou moeten uit- huidige parlementaIre demokratie te
gaan - monardtie, regering en ver- bekijken in het licht van haar naoor-
zet -zelftezwakstondenomdroger logse ontstaansgrond. Ook daar ko-
te kunnen zijn van zo'n Innovatie, zo men Huyseen Hoftackaan tegemoet,
stelt historicus Rudl van DoorsIoer zij het dat hun konklusles vaak voor-
vast. Vernieuwing, aldus dezelfde au- zichtIgblijven. Tochkomtook uit deze
teur, moet dan ook niet gezocht wor- publikatie nogmaals naar voor dat
den in de instituties maar wel in een het Vlaams 810kzich ten onrechte de
eventuele mentallteitswllzlglng bij de erfgenaam van deVlaamse beweging
bevolking zelf.Vier laar bezetting kan noemt, maar als rednsradlkale af-
niet zonder gevolgen gebleven zijn sdleurlngvandeVolk$unleteruggaat
voor het wereldbeeld van het Indl- op de tegenkuituurdie ontstaan is uit
vidu. Het nadeel van destrlkt polltiek- de maatschappelijke uitsluiting van
historischebenaderingvanditboekis de kollaborateun. Tevens blijkt de
danookdatergeenruimteisvooreen malol.se In het ambtenarenkorps en
kultuurhlstori.sch perspektiet. 8ljvoor- bij justitie haar grond te vinden in de
beeld op het artLstieke vla]( Is de pe- verwaarlozing na de tweede wereld-
riode 1940-1944 wel degelijk een oorlog. ZOndermeer verrassend Is de
b~uklijn. Zonder kunst naiefals spie- parallel tussen de hervormlnq van het
gel van de maatschappij te definl- politiewezen onder de Duitse bezet-
eren, valt er Inderdaad een mentc-, ting en recente hervormingen: "De
litelt!iwijzJgingopte maken uitde wei":' demilitarisering van de rijkswacht en
gering om terug te keren naar de oude • de centralisatie van de gemeente-
waarden bij bijvoorbeeld de eksperi- . politie, beide onder de hoede van het
mentere poëzie of de Cabrokunst en Ministerie van 8innenlandse laken,
loter het eksistentiallime en het alt- zijn de meest in het oog springende
surde teater. gelijkenissen", konstateert Cyrtlle

Eens je je bewust bent van die bllk- AfnQ.ul
vemauwing hou je echter een intrige- •__
rend nauwkeurig onderzoek over van KoiJRikt
de politieke ontwikkelingen van 1944 , 'I
tot 1950. 'Dedemokrotie heruitgevon-
den' werkt Immers bij de lezer op ver-
schulende ruvo's. Het boek is voor een
niet historisch geschoolde lezer een
bevattelijke en boeiende inleiding op
die naoorlogse periode. Het streeft
geen volledigheid na, maar komt
daar net dichter bij in de buurt door
zich te beperken tot enkele fundamen-
tele cspekten. Een selekneve biblio-
gro1l.ena elk deelrfe en een chronolo-
gisch feitenoverzIcht in bijlage geven
de nodige achtergrondinformatie
aan. Daarnaast hebben de auteun
ook getracht te wilzen op enkele iaku-
nes tot dusver Inde geschiedschrijving
over die woelige periode. Met de
hoofdstukken over de ambtenarij of
het polltie-apparaat wordt zelfsal een
aanzet gegeven tot het Invullen van
die gaten. Belangrijk zijn dan ook de
hierboven al gesyntetiseerde konklu-
sres die de afzonderlijke deeltjes ver-
binden en een genuanseerde kljk ge-
ven op een verwarrende tijdspanne.

In het in het boek verwoorde besef
dot de geschiedenis zich nooit her-

Tot slotwijzen Huyse en Hoftack op
de voor- en nadelen van het na de
oorlog weergeihStaileerde konsensus-
model. Datmodelzorgt welvoorstebt-
titelt maar alleen onder voorwaarde
van een politiek evenwicht tussen
sterke partijen die kunnen bogen op
een brede en verzuilde achterban. De
nadelen daarvan mogen we nu aan
den lijve ondervinden: partikratie,
verstaning en affaîri.smezijn de 5Ch~-
ring en inslag YWl de politieke aktua-
liteit. De alternatieven laten echter
weinig keus. Een konfliktmodel of een
meer autoritair stelsel htbben In het
verleden bewezen ten olim prijze ge-
meden te moeten worden. Ooknu nog
is de dagelijkse tragedie van de bur-
geroorlogen overal ter wereld daar-
van een niet mis te verstane tuustrc-
tie.

Bart~out

'Ot MmoboUehmJjl~ Oud en
nkuw in politirk: Bdgit.: 1944- J 95O"wm
Luk: Huyse en Kris HoIfod: (mi}, 230
pagina's, fsllt'lsmenmbiJ Van HoIewyclc

Goeie dingen zijn niet kapot Ie krijgen. Daarom gaan wij
op donderdag door tol hel bittere einde.

Dit moel je zien.
(Grut is taxipendel aan de Oude Markt (Kotmadam),

FochpJcin. Tiensestraat (Hoovcrplein)

Disco-Resto-Café Silo kan verhuurd worden voor
fuiven - optredens - recepties - bruiloften. Bel ons op.
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Clement Peerens eksplosideert in
Leuven

"Meestallig ik gewoon
in mijn zetel wat te
suffen"
We treffen Clement Peerens, eminent popkenner uit Antwerpen,
aan in de Leuvense MQIlhotton voorde opnames van VTM's Super
50. Wat steekt hier achter? Is het een goed uitgekiende promotie-
kampagne van de platenfirma of ziJn er endere motieven aanwe-
zig? "8eschav1ngswerk", noemt hij het zelf.

Na het sukses van 'Oen dikke Lu' wil
hi] semen met de ExpJosition Vlaan-
deren nog meergoede smaak bijbren-
gen. Tol begin september. "Don Is het
definitief gedaan en zou Ik willen ge-.-
nieten van enkele welverdiende 'scb-
batkXll. yecrs', waarin ik me ten volle
wil bezighouden met niksen, luieren
en het beoefenen van de ledigheid.
Hoe lang ik dat ga volhouden, zal in
grote ffiateaftl(lDgen van de royalties
die 'Foorwljft' ongetwijfeld zal opleve-
ren", aldus een gemotiveerde Peerens.
Zkhzelf en de rest van de bond om-
schrijft hij respektievelijk als volgt: Mik
ben sympatiek. ge1D.lenteerd en ver-
standig. Wat de anderen (bassist Sr1-
vctn Aertbeuën en drummer Vettige
Cols, nvdr) betreft: ook sympatiek en
getalenteerd, maar dan dom." Dit
monument komt in levende lijve met
tirn band, Explosition, de Corso plat-
spelen.

Shakespeare
Clement Peerens: _Ia, ik wil in de

Super sa komen en wel zo hoog moge-
Ujk.Er kon nooitgenoeg hoogstaande
muziek geproduceerd worden. Oe
mensen zijn telkens weerblIj als er ein-
delijk nog eens tets van enig nivo
wordt uitgebracht 'Den dille Lu' is
daar hel levend bewijs \IOn. Als er ge-
recht1gbeld bestaat 2Pde wereld, zou-
den_met'Foocwtjft dekDnkurrenUe
ver achter ons moeten laten. In heel
die Super 50 staat momenteet niet één
degelijk nummer. Ik weet zelfs niet In
welke hoedanigheid we hler mogen
optreden en ikwil het ook niet weten.
Het belangrijkste 1$ dat we vanuit deze
plaats vetderaan de weg kunnen tim-
meren en In staat blijven om nuttig
beschavingswerk. doen .•

Velo: H~ hele projekt mist subtilftdt.

Rambo is nol dood

Peerens: «Integendeel, Ik vind bijna
dat onze songs aan subtrutett Ulden.
Ten eerste is het muzikaal allemaal
bijzonder verfijnd. Hel rijn doordach-
te anungementen. Ten tweede steen
we inhoudelijk erg sterk. oe teksten
zijn eigenlijk telkens weer juweeltjes
van psychologisch inzicht. Het zijn
steeds diepmenselijke overwegingen.
Oe inhoud van het nummer "t 1$ alti)d
iets met die wijven' uit de vorige mini-
cd QIKIt over diepe gevoelens die bij-
voorbeeld ook in 'Hcynlet' voorko-
men. Het is zeker geen gemakkeUjk
nummer. Ikdenkdat mensen die nog
meer subtilllelt wensen, dan maar
d.ikke boeken moeten lezen.»
Veto: De teksten zijn vrouwonrrien-
delijk.
Peerens: .Onju1st. Ik heb vanuit ~ml-
nisti.sche hoek al enorm veel felidto-
ties en aanmoedigingen ontvangen.
Enwaarom denk je?Wel, omdat ikmij
genuanceerd uitdruk. Veel vrouwen
zeggen dat het tijd wordt dat een man
het ook eens zegt_ Iedereen kan In
onze songs wel iemand herkennen die
hij of tij persoonlljk kent Zowel man-
nen als vrouwen. Voor één van de
nieuwe nummen hebben we trou-
wens beroep gedaan op een vrouwe-
üjke gastvokallste, DoJsy. Dat is het
nJcbqe van onze bassist. We wtsten
dat zij een beetje kon zingen en dat
kwam goed uit want we hadden net
een tweede stem nodig. Ze was niet
slecht, maar we hebben haar stem
voor de zekerheid toch maar wat weg-
gemikst.

Veto: Cknum~ zijngepikt. Zo Is 'Dm
di& Lu' cm perldte kopie van 'Blon·
~'.
Pee.rens: "Om te beginnen zijn onze
nummers toch wel tien keer zo hard
als die van Hugo Matthljsen. En laat
onsdoareerlijk in zijn: 'Blankenberge'

Hoera hoera, paling pladijs.

wasgepiktvanACfOC. 'Dendikkelu'
heeft daar helemaal niets mee te ma-
ken. Het is een volledig nieuwe rich-
ting, veel beter gespeeld, veel beter
gebracht ook. Dat is wal men onder
kennen 'roots' ncemt.s

Veto: Zonder II'DpinIrilr CO't'f:n:n jullie op
de ninlWl! minl<d 'Bcou of~'.
Peerens: .We coveren dat nummer
omdat dat één van de drie beste Bel-
gIsche nummers aller tijden is. Oe an-
dere twee zijn eigenlijk 'Den dikke Lu'
en 'Gij se lelijk foorwîjf!'._

Batman
Veto: Ambitks?
Peerens: .We zijn eerder bescheiden.
Onze ambities zijn beperkt Op twee
september kappen we er definitief
mee. Tot die tiJd echter willen we de
mensen lets waardevols brengen. Als

de SChuer ons vroagt voor Torhout-
Werchter zou ik daarom ook niet dl-
rekt neen zeggen. Alles hangt er 00'
tuwiijk van af op welke plaats we te-
recht komen. Ik wil zeker niet opëën of
ander bijpodiwn belanden. In elk ge.
val zouden we na dEUS moeten spe-
len. Dat Is gewoon een kwestie van
anciënniteit. Wat de opkomende
groepjes in het Antwerpse betreft,
moet ik nog zeggen dal wij toch een
pioniersrol gespeeld hebben. Voor
veel groepjes hebben wij het pad geêf-
rend. Sukses trekt aan. WIJ stenen don
ook onze eisen. wewruen bijvoorbeeld
niet op MTV omdat dal gewoon een
platte kornmeratêle zender Is. Alle
groepen die daarop komen zijn au
fond ook plat kommeraeel. Zo willen
wij niet door het leven goon .•

Veto: NQllSI muziek nog andere interes-,,,'
Peerens: «Niet bepaald. Ik kijk hoost

geen tv. Oe mdio interesseert me niet.
Ik Ugmeestal gewoon wat inmijn zetel
Ie suffen. later zou ik nog wel willen
akteren. Een remake van 'êotmcn'
lijkt me wel wat, liefst metlodle roster
als regisseur. En eïs het even kan met
lenny Tanghe als tegenspeelster. Het
moet een fantastische scène zijn wan-
neer ze vernietigd wordt door een
supersonische bazooka. Verder heb ik
een interessante bijverdienste, waar
ik weinig over kon vertellen.Het heeft
te maken met af en toe eens naar
Roosendaal, Tilburg of Eindhoven te
rijden om daarna de Antwerpse bevol-
king een plezier te doen. Er tijn wel
kontroles, maar ik weet van aanpak-
ken." Tom reeters
De ClemenI Peerens Explosition .wn.ser-
ft'e1f donderdag 27 april in Ulal Cono.
Kaartenlcostm270 (rin~,de
zoo/deuren worden geopend om
19.30 u.

Steve james in het Oratoriënhof

Een levend
bluesmuseum
Tot voor kort was Steve Iernes een volslagen onbekende in het
Europese bluesdrkult. Een felgesmaakt optreden vorig laar op het
Amsterdam Blues Festival gaf de bluesgitarist de kans nog eens de
grote oversteek te maken. Donderdagavond laat hil het Leuvense
publiek kennis maken maken met een repertoire van voorname-
lilk vooroorlogse country blues. Zijn optredens vonnen een bIjna
perrekte introduktie tot de verschillende akoestische stijlen die in
het verre Amerika ontstonden.

Als bluesmuzilwnt heeft steve [emes
weinig zwaltlr.e punten. Hij is niet al-
leen een vrij goed zanger maar ook
uitstekend onderlegd al$ slide'9i1arist.
Toch ligt zijn spectaliteitop een ander
terrein. Als weinig anderen beheerst
hiJ de finger-pidtin~tiil die tipisch ts
voor de folkblues uit de westkust van
de VS. Zwarte, meestal blinde gitoar-
legenden als Blind Blake, geverend
Gary Davls en Blind Boy Fuller funge-
ren hier ets grote voorbeelden. sreve
ternes heeft zich echter niet beperkt
tot die zwarte traditie. Een andere
bron van Inspiratie Is de blanke Som
McGee, een vrij eklektische muzikant,
in wiensstijlInvloeden terug tevtnden
waren van zowat cue Amerikaanse
en Westeuropese tradities: ragtime,
Tin Pan Alley, oude zwarte muziek-
stijlen, Schotse en Ierse viooltunes en
gospel. steve james maakt in principe
geen onderscheid tussen de zoge-
naamde zwarte en de blanke tradities.
]amesisgeooren in 1950engroeide

op In New Vork, waar hij In de jaren
'60de rolkrevlvol meemaakte. The Big
Apple mocht toen niet alleen kennis-
maken met jonge folkgoden als Bob
Oylan, laan acea of Pete Seeger.
Oylan &- co plaatsten ook een aantal
zwarte muzikanten onder de aan-
dacht van de hippe New Yorker.
Oylon trad zelfs een ti;d;e oponder het
'zwarte' pseudoniem Blind Boy Fuller.
Pecce hing in de lucht en Steve [nmes

maakte er kennis met blueslegendes
alsde zwartedomineeGary Davis, het
hannonikogiwarduo Sonny Terry &:
êrownie MtGhee of sUdewonder San
House.

Legende
Begin jaren '70 verhuisde steve

[omes naar 'rennessee. Deerjeeroe hij
een andere legende, Funy Lewis ken-
nen, dietoendeerelitel-King of Mem-
phis" droeg. OoorlangdurigeobseIVa-
tie - de man weigeroll" tets wl te leg-
gen - kon sreve lemes dlens stijl op-
pikken. sreve 'ames wist ziçh In de
loop der jaren nog een aantol andere
bluesstijlen (onder andere die van
Mississippl [ohn HUIt, Blind lemon
Iettersen. Skip )ames)eigen te maken.

Primitief
Ondanks die veelzijdigheid kwam

Zijn kcrrtëre laat op gang. Zijn
debuutcd 'twc Track Mind' daleert
van enkele jo;rengeleden. Oe tamelijk
toegankelijke plaat beval vrijwel uit-
sluitend solo-opnamen en één zelf-
geschreven nummer. Iernes overtuigt
door zijn oprechtheid als muzikant
Hoewel hlj technisch zeer begaafd is,
weigert hij om zijngitaatspel te ontse-
ren met goedkope truuks.
Vorig )aar nam hij een tweeoe iets

tmdîtionelere cd met de toepasseliJu

titel' Americon Primitive' op. Naast de
gebruikelijke solovertolkingen steen
er ook enkele nummers op met har-
monik.avirtuoos Gary Primich en le-
den van de The Bod Uvers, een string-
band uit Iexcs. Weer toont lameszijn
liefde voor de traditie. Bij hem geen
opvallende vernieuwingen maar sub-
tiel !JeQrrnngeerde herwerkingen van
voornameUjk vooroorlogs song mate-
nccl. Oe traditionele nummers vuil
hij aan met eigen werkin dezelfde stijl.
Die eigen songs vormen dan ook ziin
grote zwakte: ze zijn niet verrassend
Origineel kwc opbouwen stellen
zwaar teleur kwa tekst, een euvel dat
wel meer pleegt voor te komen In
bluesmiddens. steve jcmes moet dan
ook niet beschouwd worden aJs een
begenadigd sonqschrfjver maar eer-
der als een levend bluesmuseum.

Peter Van Rompaey

Hef konsert _gaaf op donderdag 27 april
door in het Qrotorienoofom Z I u.

Kringraad
verkiest

Kringraad, de onderwijsgeleding van
loko, bouc- verkiezingen voorde ver-
schillende I' -debeheerscrgcnen. Op
vrijdag S likl cm 19.00 u (vckntures
binnen VOO!woensdag 3 mei : ~ 00 u)
worden vier studenten voer Akcde-
misene Reed en vier voor Onderwijs- -
rood verkozen. Op vrijdog 12 mei om
19.00 u (vckctures brrmen voor
woensdag 10 mei om 18.00 u) wcr-
den drie stucenten voor het Akade·
mtsene Vormingsinstituut voor lera-
ren versozen. Voor de federale verte-
genwoord1ging van de Leuvense stu-
denten in de Vereniging van Vlaamse
Studenten worden ook twee steeenten
gezocht, netelsveeroe internationale
vertegenwoordiging in MosaJc, Euro-
peon Student Netwerk en de Raad
voor Internationale Relaties van de
KU Leuven zelf.
Voor meer Informatie in verband met
de voornoemde funkties kon je steeds
kontakt met ons opnemen op ons
sekretariaat in de 's Meiersstroo.t 5,
tussen 14.00 u en 18.00 u of telefo-
nisch op het nwnmer 22.31.09. Vra-
gen staat vrij.
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Shell Enkele ma.nden geleden be·
rlehn. hel BRTN-radiojournaal dat
in Nigeria tweeduizend leden van
de Ogonl-atam zouden ziln ver-
moord omdat ze zich verzenen te-
gen de oliewinning In hun gebied.
Bovendien zou het leger die al.eh-
Iing uitgevoerd hebben in opdracht
van het oliebedrijf 5h811.
Het is ook geweten dat multina-

tionals, zoals SheU, het In ontwik-

kellrtga'anden me' de milleuwelge-
ving nlet ... Onauw nemen, 8'a zo'n
wetgeving da.r a' beslaat. SheU be-
loofde de Ogont trouwens drie pro-
cent 'nn de oll.lnkomsten. Die
hebben ze nog sleeds niet gelne-
gen.

Dat de Imp.kt van h•• r bedrijvig-
heid Shell nlel erg populair maakt
bil de bevolking, leidt et' dan weer
toe dat men gemakshalve uk.n al.

mensenrechten wet eena over het
hoofd ziet. Op deze pagin. en pa-
gina tien leest u over de milieu-
gevolgen en ct. konllikt.n dHt ent-
.tonden door d ... nw.zlgheld
v.n het olleconcem In Nigeria. De
volgende bladzijd. bevat een In-
terView met g.ologleprof ... or
Rudy Swenn.n dHt nog voor Sh.11
gewerkt heeft.

in

Nigeria

,

•

(foto Dirk 8m1ardl
procent van de lekken te wijten baan
$Qbotage.
Moody-Stuort. één von de interna-

tionale direkteuren van Shell heeft
verklaard de uitstoot en lozing van
mitieuschadelJjke afvolstotfen te ver-
minderen en later volledig stop te zet-
ten. Er wordt echter geen tennlJn ge-
noemd woarbinnen de~ mooie be-
lofte zal worden waargemaakt. Za
beloven SheU en Chevron ook 01 meer
dan tien jaar het probleem van de
CKlJd9tubrunden op te lossen, maar
tot nu toe kunnen de mensen nog
steeds van çrcus verlichting genieten.
Shell Nigeria beweert een milleu-ef-
rektenonderzoeken te hebben uitge-
voerd sinds 1982, meer wil de resulta-
ten niet openbaar maken. SheU wiJ
nu, na lang aandringen ven milieu-
organisaties, ~I meeeersen aan een
onafhankelijk onderzoek naar de mi-
lieuschade ter plaatse.

rept regenwoud gekopt. In het gebied
van de Nîgerde!ta steen endertussen
duizenden olie-lnsta1latles en ligt er
meer dan SOOO kilometer pijpleiding.
De cue-ïnstcucues zijn oud en krakke-
mikldg, de pijpleidingen lekkend en
halfverroest. Tijdens het boren gebeu-
ren er regelmatig blow-outs, ongeluk-
ken waarbij de olie ongekontroleerd
uit de bron spuit. Ook tijdens het
olietronsport zijn er heel wat lekken
door breuken In de pijpleidingen.
Van finandeel voordeel voor de lo-

kale bevolking is er helemeel geen
sprake. Gronden werden onteigend
via een .simpele aankondiging In de
kmnt. Wie een schadevergoeding wil,
moet op de advertentie ~eren,
maar aangezien de meeste mensen
niet kunnen lezen, zien ze totaal on-
verwacht een bulldozer over hun
groenteveldje gOIlll. Voor een schade-
vergoeding is het dan te laat. De olie--
exploitatie dool! Shell Nigeria heeft
ook geen werkgelegenheid gebracht.
want de werknemen komen van bul-

ten Ogoniland, of zelfSvan bulten NI-
geria. Door de verwlllng moeten de
Inheemse volkeren nu het voedsel in-
voeren dat ze vroeger zelfkonden ver-
bouwen of vissen. De landbouwgrond
en hetweter zijn vervulld, Een achnoJ
bevolkingsgroepen In de Nlgerdelta,
waaronder ook de Ogoni, beginnen
dan ook meer en meer te pretesteren.

Milieuvervuiling in Nigeria

Shell betekent hel voor
Ogoni-stam

VerlichtingNabijna 40jaoxoliewinnJng door ShellNigerio.lshel gebied van de

Ogoni-stam in NIgeria in een maanlandschap veronderd. Oe
ollevervuiling heeft alles aangetast water, lucht en bodem. De
lokale bevoUdng beeft er genoeg van en eist schadevergoeding.
Shell belooft veel, maar heeft tot nu toe nieb gedaan.

Shell ment dat er een milieupro-
bleem is maar vindt de bevolkings.
aangroei, en niet de oliewinning, de
hooldool'7tKlk is von de mllleuvemie-
tigIng. Zij verdedigt zich met te stellen
dat dertig }aar geleden de mneunor-
men nog niet 20hoog lagen. Shell NI-
geria verwijt de Ogoni ook $Qbotage
van de pijpleidingen, en stelt dat zes-
tig procent van de ollelekken daaroan
te wijwn zou zijn. De Ogen! ontken-
nen dct. Een VN-ondenoek besloot
dat tussen '76 en '90 hoogstens drie

De Ogeni, een volk van landbouwers
en vissers, vonnen een etnische groep
van ongeveer 550.000 mensen op een
gebied YO.n1046 vierkante kilometer
in het oosten van de Nigerdelta In
Westafrlkaarue ontwikkelingsland
Nigeria. Die Nlgerdelta ts een zompige
moerasdelta van de Nigenivier, rijk
aan olie. Oe Nederlands--Briue mum-
nationaJ Rcycl Dutch SheU is er al
sinds 1958 aktief. Shell ts met ruim
3000 vestigingen In meer dan hon-
derd landen één van de groot!lite mul-
tlnationals terwereld. Het bedrfJfheeft
een taarlijk.se omzet van ruim 3800

mlljald BelgiSche frank en een jaar-
lijkse winst van ruim 160 miljard
frank. veeräen procent van de totale
olieproduktie van Shell komt uit Nige-
ria. Axel Verstroel

üse Frederickx

Afvalwater

Lesje geologieNa bijna veertig jccr oliewinning
zijn bodem, waterenluchtvelVulJden
Is het gebied in een onvruchtboar
landschap veranderd. BIJ het verken-
nend onderzoek naar nieuwe olie-
voorraden worden grote delen onge-

Aardolie ïs eigenlijk gerossillieerd plankton. Als plankton afsterft, bezinkt het op de bodem van de zee. ffierop
worden In de loop van honderden miltoenen fOren zand, klei, stenen enzoverderalgezet. die ervoor 20tgen dat het
plankton ondereen gcotedruk komt te staan. Doardoorwordt het plankton omgevormd tot oUe. Het schelpJeslogo
van SheU verwijst trouwens naar het kostbare fossiel.
In een rekJamespot van SheU loopt ereen goudkleurige stroop sensueel cveree donkere huid van fbtomodel Naomi

Campbell. Bijzonder Ironisch, als feweetdat de Ogeni in de jaren '60 ruwe olleop hun huldaanbrachten, omdat ze
dachten dat het goedje geneeskradltige eigenschappen bezat. Ah Je de chem1sche $Qmenstelling van aardolie
bekijkt,. lijkt het nochtans niet aangeraden het spul op te vel te smeren. Olie bestaat uit koolwaterstoffen, zwavel,
stikstor en zuurstof. In gewone mensentooJ betekent dat dat het spul bij hoge doses stinkt en giftig !.s, met als gevolg
huidziekten, maagaandoeningen, ademhalingsmoeilijkheden, hoofdpijn en kanker. Ondervoeding isdan weer het
gevolg van de vervulllng, waardoor men zelf geen voedsel meer kan verbouwen.
OIJewinning kan met een minimum aan milleuwrvuiling, maar dat vergt heel wat investeringen. SheU Nigeria

schermt steeds met het argument dat in de Jaren '50, toen de Installaties gebouwd werden, de mllleunormen nog niet
zo hoog lagen. De oliemu1tinatlonah maken ook handig gebruîk van het reit dotde milieuwetgeving inontwllli·
lingslanden meestal niet veel voorstelt, De slechte en verouderde infrastruktuur veroorzaakt: vele ollelekken.
Het gewonnen oordgas wordtals onbruikbaar beschouwd, omdat het produkt niet rendabel ts op de wereldmarkt.

Het Is technl5ch mogelijk het gas terug In de grond te Injekteren en 20de voorroad te bewaren voor later. SheU Nigeria
verbrandt het aardgas echter. Die verbranding veroorzaakt niet cneen dooriopend huizenhoge vlammen, maarook
een hels lawaoj, dat voor mensen tot gehoorproblemen kan lelden. De Ogoni beweren met uitsterven bedreigd te zijn,
dat moet letterlijk ge[nterpteteerd worden.

Oliebronnen
Wie meer over deze kwestie wil weten, kon ondermeer de volgende
dokumentatie roodplegen:
Greenpeace Report: 'Shell-Shacked', JuH 1995.
Greenpeace kwortoalblad, 16de Jaargang, april 1994.
Amnesty tntemcuonct Rep:lrt 'Nigeria', november 1994.
'Ogen! BiDofRlghts', december 1991.
Korrespondentie met Kwia, Steungroep Inheemse Volkeren.
Unrepresented Nationsand Peoples Organisation: 'Nigeria Mission Re-
port' en persberichten.
SheU IntemationalPetroleum Company Umitl!d..
Human Rîght!liWatcb. (IJ)
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Professor Rudy Swennen over Shell

"Hetplaatselijke
systeem in Nigeria is
totaal korrupt"
Professor Geologie Rudy Swennen werkte een QruttaJ laren voor
SheU in onder andere de Sovjetunie, China en Zuid-Afrika tijdens
het apartheidsregime. Ook nu nog volgt hij de cktrvrtetten van het
Nederlands-Britse bedrijf via afgestudeerde studenten die voor de
multinational werken. Hij kent de situatie in Nigeria vanuit die
hoek, mam ook van zijn broer Rony die er jarenlang onderzoek
deed. We vroegen Rudy Swennen dan ook ofSheU haar boekje niel
te buiten gaat inNigeria.

Rudy Swe:nnen: ..Als 'employee' heb ik
altijd de indruk gehad dat Shell een
enorme inspanning deed om deonto-
logisch korrekt op te treden. Ik WQS lid
van Shell Internationale Petroleum-
maatschappij en had veeleereen kon-
trolerende funktie. Ik heb ook in Zuid-
Afrika gemerkt - toen daar nog de
apartheid gold -dat Shelleen enor-
me inspanning deed om meruelijkop
te treden tegenover de zwarten. Hun
solertssen logen drie keer zo hoog dan
wat ze nonnaal verdienen in die re-
gio's en ze kregen ook een behoorlijk
onderdak. De infrostruktuur die de
zwarten ter beschlkklng hadden, was
dezelfde als die Ikhad, wensweer met
een kleine scheiding. Die scheiding
WQS echter niet konfonn aan dewette-
lIjke vereiste van dat ogenblik...
..Wat opvalt Is dat Shell de laatste

Jaren op vrij korte tennljn in boer ex-
ploitatie van een kolonialistische
mententen geêvolueerd is neer een
mentaliteit van lange-tennljninves-
tering in een bepaald land. Waar-
schiJnlijk Is dat de enige manier om er
ekcncmïscn aanwezig te kunnen bll].
W'Il. [risook een algemene wiµîging
In onze maatschappij ten opzichte
van ontwikkelJngso.menwerking en
hetontpk)oien van ekonomischeGkCi-
v1teltenInderde ~Idlanden. Ook. in
het land zelf is er een verandering
merkbaar. Wanneer SheUof een nn-
dere multinational een buitenlander
wil sturen naar bijvoorbeeld Nigeria,
dan zal de NlgertaQrut' regering met
zekerheid eisen dat een Nigertaon
naar Nederland overkomt voor een
vervolmaklngskursw. Ze proberen
zoveel mogelijk de eksteme stufte be-
perken en de lokale sto/uit te breiden.
In de Arabische londen Is dat een
akuut probleem. Zo leidt dat In
Oman, één van de lokaties waarShelI
present Is, tot teer grote problemen.
Shell heeft Immers een zeker aantal
ekstemen nodig voor bepaalde tech-
nische operaties, maar de Oman I
aQnvoordendatgewoonweg niet. Die
regeringen proberen om de lokale

heeft ook zo'n eigen operating oom-
pony. Die firma's kunnen .soms vrij
onafhankelijk zijn, vooral wanneer ze
vrij veel sukses hebben. Ikheb dat zelf
nog meegemaakt. Shell rumrex (Tu-
nestë, ~ had twee belongdlke ont-
dekkingen gedaan. Ik werd daar
naartoe gezonden om een projekt te
evalueren en men heeft mij doo.r uit-
gelachen: "Wat kom 1II hlerdoen7Wlj
doen het hier goed en uw kommen-
taar hebben wij niet nodig.'",.
.Nigeria ts één van de lokaties weer

Shell- hetkanmoeilijkanders, van-
uit geologisch standpunt - veel suk-
ses heeft. Shell Nigeria doet eraUe ope-
raties. Het merendeel van de staf-
medewerkers zijn Nigerianen, een
k1eindeel niet. De internationale staf
moet eerder superviseren. In Nigeria
Zijn er tal van etnische problemen:
tussen al die volkstammen onderling,
tussen de moslims en de krlstenen In
Blafm. Aangezien alle macht in Nige-
ria bij de mcsllms zit, heeftmen waar-
$Chijnlllkeen struktuur opgezet waar-
bij de moslims er beter van worden en
waarin de lokale bevolking niet opge-
nomen wordt. SheU Internationale
Petroleummaatschappij zou er op at-
tent gemaakt moeten worden dat dat
niet kan."

Graat
Veto: lo ging hef ook in Zuid·Afrika.
Daar andersleunIk men hel blanke
apartheidsregime.
Rudy Swennen: -zekeren vast. Doar-
om WQShet ook zo dat ikaan niemand
mocht zeggen dot ik naar Zuid-Afrika
vertrok, ook niet binnen Shel!. AI dJe
firma's die daar aanwezig waren,
hebben het systeem ondersteund. In
feite kwam er van de ekonomische
boycot niet veel in huiS.,.
.Ik stel vast dat een aantalInterna-

tïoncte medewerkers in Nigeria me-
mo's hebben gestuurd naar Shell In-
ternationale Oltemcctschcppf] en
naar de overheid om er op re wijzen

Shell
in

Nigeria
know how op te bouwen zodat ze uit-
eindelijk zel(kWUlen Instaan voor de
explOitatie. Waarschijnlijk heeft dat
ook bijgedrogen tot die mentauteïts-
wijziging, waarbij men liever een
lange-tennljnvlsle on twtkkelt dan ge-
woonweg snel een operatte op te zet-
ten, alles leeg te pompen en dan te
verdwtjnen.»

Eiland
Veto: In Nigeria/she! ondonksdie'mm-
!a/ildl5wIJziging' toch ZIJ dot erg«n en-
~ Ogenlbij Shelll~,*gtsteld Is.
RudySwennen: demcet Shellopver-
schillende ruvo's zien. Er is ten eerste
SheJllntemationale Petroleummaat-
schappij die olies onder zijn kontrole
heeft. Doomaast zijn er de operoting
companies in de verschillende lan-
den. In Nederland is dat bijvoorbeeld
de Nederlandse Aardoliemaatschap-
pij, in Groot-Brittannië Expro. Nigeria

dat de bepaalde praktijken niet door
de beugel kunnen. Ze hebben ge-
vraagd om bepaalde ingrepen In de
natuur, die eneers konden, cocedcce
te maken. Die medewerkers hebben
soms op hun donder gehad. Ander-
zijdshebben zeerwel voorgezorgddot
Shell een eiland helemaal heeft opge-
kocht en er een natuurpark heeft van
qemcckt.,

Veto: Dat is toch lochwekkend..
Rudy Swennen: ..Dot is een beetje
lachwekkend maarondertu.ssen doen
ze toch iets. Ikdenk dat de mentaliteit
van Sheillangzaam wijzigtdoor werk-
nemers die langzaam In opstand ko-
men. Shell is een log cppcrect.»
Veto: Alswe hef gom begrijpen, wUt erop
hef ploalSeliju: nfl.>oniet I«ll'Qt re kriJ-
gen.
Rudy Swennen: ..Het plaatselijke sys-
teem in Nigeria is totaal korrupt. Toch
denk ik dat de internationale koepel
van Sheller invloed kan op uitoefenen

"In principe kun je geen ekspIoitatie doen zonder het milieu te schaden ~

en erook meer invloed zou moeten op
uitoefenen dan nu het geval Is.,.
Veto: Shdi stelt nochtonsdot ze zich niet
mengen met binnenlandse politiek. noch
op een nega~ manier,ze di5fant~rrn
zich totaal van ck genodde, noch op MI
posiliftoe manier. à ~ngen de N~-
riaanst ~rhdd nkt. om ck mOOlden re
doen ophouden. Op dot laatste vlak heb-
ben u toch een enorm~jnvloed.
Rudy Swennen: "Een firma die
ekonomische Interesses heeft In een
bepoaIde lokatie goot de zaak zo stu-
ren dat die opemties optimaal kun-
nen wt:gevoerd worden. Ze gaat dus
niet jntertereren In zaken die met te
maken hebben met de ekonomische
bekrngen »

Veto: SM/I int~rkrtert echter wel. De
ffnna zou het ~ in bedekte lermm
vrogrn M Ogonl uit te mootdm.
RudySwennen: -Ikdenkdanookdat
SheUInternationale Petroleummaat-
schappij een grotere kontrole zou
moeten uitoefenen opNiQeria. Ze heb-
ben erde ekonomische macht V{IOr.Ze
moeten ervoor zorgen dat hun opera-
lies gebeuren aan voorwoorden diede
natuur zo min mogelijk schaden en
zodat de lokale bevolking er het min-
ste onder te lJiden heeft. Oe lokale be-
volking zou ook mee moeten kunnen
genieten van de voordelen van de
ekonomische cknvttetten. Dat ge-
beurt nu niet. Er speelt in dit geval
waarschijnlijk een etnisch konftikt
mee tussen versenulende groepen en
clons.ln Nigeria zijn zulke konfl.ikten
op zeer kleine school aanwezig: van
het ene dorp neer het cndere.»

"In belangrijke ge-
bieden zoals Nigeria
heeft Shell een grote
kolonialistisch e
infrastruktuur. Je
kunt er aan de hui-
zen zien wat het sala-
ris isvan de desbetref-
fende persoon: er zijn
zwembaden, tennis-
velden, scholen in het
Engels en het Neder-
lands."
Veto: Het probleem situeert zjch natuur-
IrIk niet alleen bij Shell. Andere petro-
leummaatschappijen zijn ook niet hele-
maal ru/ver tot opdegratlt. He! recentste
voorbeeld is waarschijnlijk Texoco, cklt in
Ecuador\l't'el meer /Uweofie laal ~n
gaan dan die er bij de fameuze olieramp
\IOn EUM Va/dez ontsnapte.
Rudy Swennen: -In principe kun je
geen eksploltatie doen zonder het mi-
lieu te schaden. Gelukkig is de men-
taliteit de laatste tien jcor bij ons ver-
anderd.lkdenkdatde publieke opinie
daar een grote rol in gespeeld heeft.
DiementaliteitswijzIging u misschien

nog niet doorgedrongen tot op het
nivo van de gigantische petroleum-
maatschappijen tenzij het fakteren
zijn waar zij ook ekonomische baat
uithalen .•
Veto: Had u heter zdfmodllJk meetoen
u in 1985 naar Zuid-Aflika gestuurd
werd Ujcrn.s dt ekonomische boycof?
Rudy Swennen: ..Ik zat in felle in een
soort van expertenteam met tamelijk
veel Nederlanders. Omdat er In Ne-
derland zoveel kritiek was op de aan-
wezigheid van Shell In Zuid-Afrika,
kon er geen Nederlander gaan. Men
had er baat bij een Nederlandstalige
te sturen om het Afrikaans te begdj-
pen en Ik heb het als een uitdaging
gezien als jonge werknemer. Op dat
ogenbUkhoorde menenorm veel over
Zuid-Afrika moor wat was er van
woor1 Er zit altijd wel een kern van
waarheid In, maar als je het in Ie-
venae lijve kunt ondervinden, is het
toch nog anders."

.,ALS werknemer van sneu weet je
datje noorlokattesgestuurd kan woe-
den waar je niet zo graag naar toe
goot. Je verdient een goede wedde en
men zegt op voorhand dat er een
mokslmale fl.ek.sibi.lltelten een vak-
bekwaamheid van je verwacht wordt
Ab je ie handtekening gezet hebt,
moet je daarna niet gaan zeggen dat
je niet naar Nlgeda wll._

Banaan
Veto: Shell zou haar WE'rknemen 00« een
bedrijfsJdeoIogie Inpompen.
Rudy Swennen: ..Als jebijSheUbegint,
krijg jeeen bedrijfskursus over eksplo-
rotte van aardolie en gas, over pro-
duktietechnteken en een interkultu-
rele WOrkshopwaardoor ie in kontakt
komt met verschillende kulturen.
peemeest is er ook nog een 'group
orientation course' over de struktuur
en de werking van Shell, die wel eens
al lachend 'group Indoctrinatlon
course' wordt genoemd. Shell Is een
500rt van famlliebedrijf. Dat heeft als
nadeel dot je altijd In dezelfde lijn
moet denken a.ls het moederbedrijf.
Het voordeel is dot Shell hun werkne-
men in periodes von krisis niet direkt
aan de deur zal zenen. Exxon zou dat
bijvoorbeeld wel doen. BijShell ben je
loyaal tegenover je famllle, en de fa-
milie is loyool tegenover 10lL-
..Shell is zonder twijfel een korner-

votief bedrijf. Aangezien niet ieder
van hun medewerkers een topmede-
werker ts - In tegenstelling tot wat
men in het geologische wereldje nogal
snel denkt -, kan je de vraag stellen
hoe het mogelijk is dat ze zo veel
sukses boeken. Shell rol de mindere
goden onder hun werknemers niet zo
snel afdanken maar veeleer een In-
spanning leveren om hen op een an-
dereafdeling te eetten-
Veto: Dat fom/Uegevoel bnmgt ook met
zich mee dot men de rongen gaat sluiten,
als e-ters mis gaat.
Rudy Swennen: -Dct klopt. Je moet
ook de urecue ter plaatst kennen.
Vaak heeft men een kleine kolonie
van blanken, waarvoor alles gedaan
wordt om het hen zoveel mogelijk
naar de zin te maken. Als jevoor lan-
ger dan drie maanden weggoot,
wprdt er gevraagd je echtgenote mee
te nemen. Die heeft Immers een stcbt-

liserende invloed. In belangrijke ge.
bieden zoals Nigeria heeft Shell een
grote kolonialistische infrastruktuur.
Je kunt er aan de huizen zien wat het
salaris is van de desbetreffende per-
soon: er zijn zwembaden, tennisvel-
den, scholen in het Engelsen het Ne-
derlands.ln zo'n blanke kolonie waar
Iedereen elkoar kent, is het normaal
dat je JekoUeg(I'sgoot beschermen als
ze in problemen zitten. Er heerst een
soort van kuddegeest. Vandaar dol de
mensen die intern reageren en stellen
dot dezelfde epercues op een mIlieu-
vriendelijkere manier zouden kunnen
uitgevoerd worden, een in eerste in-
stantie negatieve reaktie van de 00-
zen mogen verwachten. Het wordt
niet als normaal beschouwd dQ;teen
werknemer nadenkt over de dingen
die In feite niet tot zijn bevoegd.heid
behoren. Achtemf kan het dan toch
gebeuren dat het geleidelijk aan noor
boven doorsijpeIt._
Veto: Uw broer heeft wel in N~rlo ge-
Wf'rlct, wt>U.swaa,- fikt loOOr ShdL Wal zijn
zijn M'Orlngen met het land?
Rudy sweenee: ..Mijn broer is er met
grote Idealen naar toe gegaan maat
heeft spoedig gemerkt dat je In een
land zo korrupt ais Nigeria gedwon-
gen bent kompromissen te sluiten met
mensen met wie je dat liever niet zou
doen. Onlangs heeft hij voor lijn on-
derzoek een prijs gekregen van de Ko-
ning 8oudewijnstichting. HIJheeft een
vcrtëten ontwikkeld van plantaln-
bananen - een soort die te vergelij-
ken is met de aa~appel in onze re-
gio's ~ die in hoge mate resistent is
tegen verschillende Ziektes. Plantaln
staat in voor de lokale behoeftes van
de bevolking. Het weerdevene aan
het werk van mijn broer is dat het de
lokale bevolking ten goede komt. Dot
Is een vrij edel doel, denk ik. Ik durf
niet zeggen dat ikvoorsommig onder-
zoek dat ik hier doe de garantie heb
dot het de lokole bevolking ten goede
komt. In zijn geval is dal wel zo. Het
onderzoek op plontain dient te gebeu-
ren op plaatsen waar die soort ingrote
mute aanwezig is. Daarom diende hij
noodgedwongen samen te werken
met korrupte stamhoofden, müncr-
ren, enzovoort. Hîi heeft er intern wel
een mentaliteit rroeeeen te vercnoe-
ren en Is dan öo~stamhoofd gewOI-
den.s

Ziekenhuis
Veto: Hoe komt hef, denkt u, dot erover ...
de praktljkm ran Shell in Nigeria zo wei-
ni91n dt pers I'f'1Xhenen Is?
Rudy swennen: -Ik denk dat velen
Afrika als een lost oontinent beschou-
wen. Je kan er wel iets opzetten maar
als je dan wegbent, valt het helemaal
In elkaar. Wij krijgen trouwens vaak
een verkeerd beeld van een land. Wij
hebben bijvoorbeeld de indruk dat er
In Zwd-Afrikageen apartheid meer 15.
Enkele weken geleden is er nog een
dokter reruggekomen uit Zuid-Afrika
die er een volledig zwart ziekenhuis
had opgezet voor de lokale bevolking.
HIJwerd echter geadviseerd er weg te
gaan omdat het blijkbaar nog steeds
niet kan dat een blanke een zwart zie-
kenhUis cpzet.s

Axel verstreet
PeterVan Rompaey
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-Schendinq van mensenrechten

Genocide in Nigeria voor She//?

Stop t'nI Ogoni in je tank (foto Dirk Bemard)
~

geerde de Nigertaarue overheld hard-
handig. Dat dit gebeurde op vraag
van de multinational blijkt uit de uit-
gelekte politiememo 'Restorotion of
Lawand Order In Ogonlland', wccrtn
legeren politie gemobiliseerd worden
om Ogonllond te bezetten, zodat bui-
tenlandse oliemaatschappijen weer
kunnen boren zonder gestoord rewor-
den door Ogool-protest.
Sinds Qugustw 1993 heeft het leger

Ogonl vermoord en dorpen verwoest
Volgens Greenpeace zijn er toen meer
don dutzend mensen vermoord en Wl!1
30.000dakl~. Votgef13de Mosop
Zito in talaal tol nu toe zeker 1800
mensen omgekomen. Op twee-en-
twintig mei 1994 werd scrc-wiwc
dan opgepakt. Hij wordt beschuldigd
von moord op vterOgoni-leiders, hoe-
wel hij op het moment van de moor-
den niet in Ogonllond was. Een spe-
eicel opgerichte militaire rechtbank
zal uitspraak doen. Mensenrechten-
organisaties vrezen voor Zijn leven. In
Nigeria bestaat er immers een wet die
de doodstro.foplegt aan schuldigen in
etnische konflikten. scro-wrwc zou
eind 1994 trouwens de 'Rlght
Livelihood Award' toegekend krijgen.
Die prijs is ook bekend als de cttemc-
ueve Nobelprijs.
Onder Internationale druk Ziln er

daarom buitenlandse waarnemers op
het proces toegelaten. Door de recht-
zitting die in februari stcrtre. telkens
weer uit te stellen, proberen de mnncr-
ren de weememers bulten te werken.
Andere opposanten van het regime
worden willekeurig cpçepckt. Een

Shell

•Het verzet van de Ogoni tegen Shell werd door het Nigeriaanse

leger hardhandig onderdrukt. Uit uitgelekte memo's bUlkt dat
Shell Nigeria om assistentie VQn de militairen gevraagd had. De
leIder van de Ogoni is opgepakt en riskeert de doodster. ShelJ be-
weert mei de slcchtpcrtfjen niets te maken te hebben,

Het probleem evolueerde ven een mi-
lieu-onderwerp naar een mensen-
reentenzeek. naarmate het Ogon!-
protest beter georganl~rd raakte.
Nigeria kent momenteel een mîlltaire
regering, die aan de macht gelr.omen
Is met een staatsgreep. DIe.regering
bezit 55 procent van deaandelen van
SheJl Nigeria. De ouecoücrs vormen
80 procent van regeringsinkomsten
en 95 procent van de eksportinkom-
sten van het land. SheUIs de grootste
oliemaatschappij in Nigeria en Is
goed voor meer dan 50 procent van de
totale Nigeriaanse olieproduktie. Dot
maakt de banden tussen Shell Nigeria
en de militairen al wat duidelijker.
Het leger beween dat de Ogoni met

hun buurvolkeren vechten en dat
daardoor militaire tussenkomst nodig
is. De YN ontkent dat de konnikten
van etnische aard zijn. In werkelük-
heid blijkt het 'etnisch' geweld door
het leger zelf georganiseerd te zijn,
ZEgt de 'Unrepresented Nations and
Peepies Organisation'. Dat legervoen
aanslagen uit op Ogoni-dorpen, on-
der de naam van de Andoni. de zui·
derburen van Ogoni.
Volgens Amnesty International is

er al langer sprake van willekeurige
crrestcttes, buitengerechtelijke esse-

kuties, verkrachtingen, afpersing, gij-
zelingen en vernietiging van dorpen.
Het geweld blilft ook niet beperkt tot
de Ogam. In 1990 werden tachtig
mensen van de Uche, een buurvolk
van de Ogoni, doodgeschoten. Voor
de Ogenî was in april 1993 de moot
vol, toen pas beplante velden ver-
WQe5t werden voor de aanleg van een
pijpleiding. De onderaannemer die
voor Shell de leidingen aanlegde, was
vergezeld door soldaten. Die openden
het vuur toen een vreedzame dernon-
strotie van tienduizend mensen was
ontstaan.

Kranten
De Ogonl verenigden zich in de

'Movement for the Survival of the
Ogoni recptes' (Mcsop), onder leiding
van de S3·jarige schrijver Ken Scro-
Wiwa, die geweldloosheid voorstoot.
Oot alles maakte dot de Ogoni Inter-
nationale aandacht konden trekken.
Op vier januari 1993 hielden 300.000
Ogoni hun eerste grote manifestatie.
Ze etsten toen politieke autonomie,
aandeel in de ollewfnsten, financiële
kompensatie voor de milieuschade en
SOCialevoorzieningen. Tijdens die de-
monstratie tegen Shell Nigeria ree-

in

Nigeria
een voorbeeld kunnen stellen voor de
250 cndereemïscoeçrcepen. Voor de
regering gaat het niet enkel om de
clie-tnkcmsten, maar ook om het SQ.
menhouden van Nigeria. vlerenrwtn-
tig jaar van militaire junta's op vie-
rendertig jaoronathankelilkheid heb-

Nigeria wordt ook geplaagd door ben de eenheid van het land geen
konflIkten, die voortkomen uit etnt- goed gedaem.
sche tegenstellingen, tueetntschever- ..
schillen in Nigeria worden nog ver- •Publiek
sterkt door, of vallen samen met reu- .
gieuze teqenstelunqen. soctole ucs- Bij Shell spreekt men In Interne
sen, een verschillend aandeel in de ~ dekurnenten van een probleem van
politieke macht en regionale vencues 'pubIIc affairs', de nieuwe term voor
in ekonomIsche ontwikkeling. AI deze pubtk ~latiOM. In Nederland worden
raktoren vannen samen een gevaar- spedalt 'issue managers' aangesteld
IIJke cocktail. Sommigen vrezen dan om de schade voor het imago van
ook dat Nigeria cprueuwcrstevent op Shellte beperken. Naar bulten toe ëe-
een burgeroorlog, zoals de ätorrc-ocr- finieenSheil de eisen vandeOgoni ob
log In '67-'70. Oe politieke spennln- politiek en etni.sch bepaald. Demulti-
gen russen twee grote etnische groe- nationa! ontkent dan ook iedere beo
pen, de islamitische Hausa In het trokkenheid of verontwoordelljkheld
noorden tegenover de meer welvc- voor 'politieke' en 'etnische' kcnûfk-
rendelbolnhetoosten,leiddenertoen ten, en stelt dat priveebedriJven het
toe dat de federotie Nigeria uit elkaar recht en de kompetentie niet hebben
viel. Na een slachtpa.rtij van 30.000 om tussenbeide te komen. Hun se-
lbo riep Oost-Nigeria zich uit tot de menwerldng met een diktatoriaal re-
onafhankelijke stoet Biafra. Dat was glme staat bUJkbaar los van politiek.
het begin ven een bloedige strijd rus- Shell verwijtde Mosopookde naam
sen decentrele regering en het oosten, ven Shell te misbruiken om de inter-
waarbij neer schatting twee miljoen nationale eendecht te trekken op
mensen omkwamen, tot Biafra in '70 hunproblemen.5hellgeeftweltoedat
kapituleerde. de lokale bevolking blijkbaar nooit
Oe problemen die toen tot de oorlog haar deel van de cue-inkomsten, drie

leidden, Zijn nog steeds niet opgelost procent, bedoeld om de regio te ent-
en het scenario dat zich nu afspeelt, wikkelen, van de Nigeriaanse rege-
vertoont overeenkomsten met dertig ring heeft gekregen. Het bedrijf pro-
Jaar geleden. De meeste poUUd en beert verder zijn handen in O~u1d
runnetren van nu waren trouwens te wassen door te zwaaien met hun
toen indieoorlog betrokken. tuevoer- male projekten ten behoeve v~ de
geschiedenis verklaart waarom de re- bevolking. DeOgoni zelfbeweren van
gering de Ogonl zo repressief een- die projekten nog niets te hebbeq_ge·
pakt. De Ogoni eisen politieke en eko- zien.
nomlsche autonomie binnen de reëe-
rale republiek Nigeria. Zij zouden zo

aantal kranten is opgedoekt.
Ogonilond is momenteel niet meer
toegankelijk en permenent bezet door
het leger.

Junta

Axel VerStrael
IbI! Frederickx

Texaco in Ecuador
De problemen tussen de Ogonl en Shell zijn geen alleenstaand geval. In
ontwikkelingslanden is het politiek systeem zwak en de wetgeving erg
ruim, zodat grate ollemultinationals niet alleen in Nigeria, moor ook in
bijvoorbeeld Ecuador, Peru, Binna en Papoea Nieuw-Guinea volledig vrij
spel hebben op vlak van milieu. Een voorbeeld hiervan isrexccc Ecuador.
In Ecuador, dat zich uit de Opec terugtrok om nog meer olie te kunnen
explorteren, dringt de oliewinning steeds dieper het Amozonewoud In. Na
achttien }oaroliewi.nning in het regenwoud, wawbiJ meerdonéén miljard
vaten ruwe alle gewonnen werd, verliet Texaco het land In 1992.
Het bedrijf liet een enorme ravageachter voor het ekcsysteem en voor de
Inheemse volkeren: lekkende pijpleidingen, giftige olieplassen, niet afge-
dekte putten met cue-ofvet en vervuilde gronden. rexnee heeft één mü-
joen vaten (elk 159 liter) ruwe olie laten wegvloeien in het regenwoud, de
grootste cltercmp ooit. Oe olie vergiftigt de ondergrond zowel als de rivie·
ren, die voor het overleven van de Amczcne-lndkmen levensnoodzakelijk
ziJn. Zij zijn immers de enige bron van drinkwater. Nochtans weigert
texcce de smurrie op te ruimen of de getroffen lokale bevolking voor de
schade te vergoeden.

(in
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Geschreven door Peter De Graef en geregisseerd door Jappe Ctaes. Geïnspireerd op het werk van Kafka.
Acteurs zijn Ann Pira. Herwig lIegems. Lukas Smolders, Patriek Vandersande en Wim Willaert.

EEN GEMEENSCHAl' VAN SCHURKEN

HEMMERECHTS, PLEYSIER & DAEM

VRIJEN MET DIEREN

KEES VAN KOOTE

AGATHA

Kristien Hemmerechts. Geertrui Daem en Lee Pleysier lezen voor uil eigen oeuvre. waarin de vrouw centraal staat. Tijdens de voorstelling ontplooien zich
onverwachte parallellen tussen de personages van Hemmerechts. de familieleden van Pleysier en de vriendinnetjes van Daem.

Jan Decleir, Els Douennans, Peter Van den Begin. Karlijn Sileghem en Erik Van Herrewegte in een regie van Stany Crets.
"Hebt ge ooit al eens met un bust gevrejen? Ik bedoet een dier, hé. Hebt ge ooit al eens een kat een tong gedraaid? Hebt ge al eens een kieken
gevingerd? Hebt ge al eens op een schaap gezeten? Hebt ge al ne vis afgezogen? Met uw bloot lijf op een koet gelegen?~

Kees Van Koeten sluit de reeks GeletteriIe Mensen van dit seizoen af. Of hij nu exemplarische belevenissen uit eigen huis. tuin en keuken opdist of voor
iedereen herkenbare typetjes en toestanden serveert. de verbale trefzekerheid van Van KOOIen is steeds overweldigend.

Een boek van Marguerite Duras in een regie van Johan Van Assche. Met Warre Borgmans en Katelijne Verbeke.
"Er is een man en er is een vrouw. Ze zwijgen. Voor we hen te zit:n kregen hebben zij wellicht hul veel gepraat. Onze aanwezigheid maakt hen erg
onwennig. Zij Slaan recht, de rug tegen de muur, tegen de meubelen, uitgepur als het ware. Zlj bekijken elkaar niet ..."

27 APRIL STADSSCHOUWBURG

2 vm 4 MAART STADSSCHOUWBURG

9 MEI STADSSCHOUWBURG

STADSSCHOUWBURG18 MEI
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• Als deze wereld een vark!nsstllls, dan rs
god ten boerl Mr. Alo
• Chlro-geme!nschapshuls Jolé zoekt entoe·
slutt Chlroltld(st)er ... Ben Je gelnteresseerd,
gHf voor 1 mei 1995 een seintje lan )011" lP
Mintkelerstrut 17, 3000 teeven. 2210.26,
• Ik bel niet !'lilt ~utekltr. KrIjg Ik nu een ,.
shln?
• Wutwat ge Yfrmooglt Willtm de ZWiJger.
• Hdde. bedankt voor de notl's. Mtrio.
t KMn?
• Wittem de ZwI}9tf spretk! de mtnlgtt toe.
WHS unwezlg en Yfirlftm hoe u tH1minSle
uw eigen Ziel kln redden vooraleer het omega
ui UlWlllgen. WHS ~t donderdag 27
;tpril om 21 ]0 u bij de unplubordtn UIl
Alm.J. 2 Etn urn Is IjIHn gfigJ
• Voet etn goe fus~e moetJt InQlV52 lijn.
M, Alo
• Shrink blijft gedurende ,,"I bet jiar open
mW 21.00 u (ooit Iljdtns blok en ekumtns)
tn vln.1.f 1 Juli vlinu 12 00 u.
• Gezocht voor tWii!rtls: JtugdhtfWfgengîds
voorEuropi; KiltTien, Br,lbinçonllestrut 125.
o Hel onthul .....n Oe Raze [)rempe:! en homo-
jongmn HgG~ SpoorblijfttDljt dienst!
Elke dlnsdigwond van 20.00 tot 2 .00 u. in
httJAC, JP Irdll'ldelmtrut 47C, voor Informa·
tie of Mn persoonlljb babbel. Telefoneren
nUT 20.06 06, of schrijven nau PB 113, 3000
LeUYtn 1 kiln nltuurllJk ook. Doen!
• Greetings to MMk !'teters. From Willem de
ZwiJger.
• Een bloemlezing: wlna ut, Tom ongt-
neld, Marc klaarwilkker, mesereren over
9(ldsdlenst, wiJn + zour op het tapiJt, b"mpers
vol kou, ...
• Als de wtreld un zwemhad was, din was god
lILing verzopen! Mr. Aio.
• Een gelukkige ~rdig aan MIdIei, + Kris_ ......._ ....-'1 Dlul;' IunI:
~ Weggevoerdenstraat 155

3012 Leuven
Tel: 44 36 43 Fax: 58 07 01
Verwerking van gegevens.
Thesis, databestanden, e.a.
Wij kunnen uw thesis ook op

CD-ROM zetten.
Prof. opmaak en print.

4- Bert CoppietefS Ki.lrtjes welkom Carpe
Diem!
• ARtonlo NlviI/"lno, Itlllilll studenr (clvil
engtflMlÎrtq, BoIoglll) would likt to «sres-
pond with sludenu from leuven In order 10
udlange opinlons til ~s. pirtkular·
Iy Ibout the urriversity worid J Ihlnk thls Is
thë besi ~ 10 ",llrgt our culturll horizon
Especially for luliill peop!t Ihls is IIKtSSlry,
becsuse of !he lItnophobii tNttormenlS my
country. AppIy 10 InttmiilhOt\llI !'tn Fritnds
• Stn jt IN'nIMlotslaste Chlroleld{s~ tn htb
jt zin om met illdtre Chiroltid{stltrs op kOl Ie
zin",? laat eens iets Mten aan JM!, Chiro-
gemetnschiiip5,huls,JPMlncktlerslrut 17(1)0-
een Blnitr),]OOO tewen, 22-20 26
• Willtm de Zwijgtr heeft ongelijkl Willem de
ZWijger.
• Shrink zoekt nog upptrs, tel: 21 60 67 or
20 52 &4. V~tn nau Fredtrik bllon
o Als htt ktfmis is, eren Wt Ptnwn Willem dt
Zwij",.
• Atgestudet!rde lttttrengHft InltLlilltlusen
In WP 5.1, Windows, Word rn ëxce! ondt'
Windows, tri: 20.12 06,200 fr/u, vriqt!nnaar
aen
• Als de wereld soep WIS, dan draalde god de
ballth§. ~r. Alo.
• Slecht wie zwijgt, heeft echt gtsproktn.
Wlllrm de Zwijger.
• l(;oppijn7 KJHkenmoddinger en zijn vattn
00<'
• Stnt u vottllllg? Ik weil Wlilem dr ZWijger
• Nico.dieJtzus stutddtig Inmijnwtg Weel
je Wit,nodig mij (nu eindeUJk) uit op een tten·
tje, dill breng ik hem mee.
o Als dt wtrtld een kot was, din was god êèn
Viii drgeflfn dir Mgens pliUtsgtbrek niet
brrmen mcdn, Mr Aio.
• Al;piriMS en fruilnp? Stem Hu!
• Kunnen dr [wet: Sludenlrn dit betrokken
waren bij het incident In NecMlwstrut van
donderdagnacht 1]/4 dringtnd konukt opnt-
men mttAnn, tel; 20.12.06.
....... __ Willem de ZwIjger

o VoIgtnde keer raken we uw zoekertjes weer
kwijt Vtto de Sctlrij'ltr
• Als ik dt wertld was, din WilSgod dit eüen-
dlgt puist onder m'n Hnkeroog. Mr Aio.
o Htt schaamrood staat mij Aldtr dan het la·
,,"0.
• Als Ik dit pl,listondtr uw IInktroog was, had
ik u IIliIIg uitgtknepen.
• Wij maken grug pjaats voor Hul
• Utun Gudrun: ~i9~t Isniks voor Julllt,
bakker zou juilit beter i aan, dtnk Ik.
• Ofis het tegenwoordig kerln7
• Of bakkeres?

JO MEUWISSEN
"."'.

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

optredens, kotfuiven, TO's,
cantussen en revues.

DISCOBAR
GROOT SCHERM TV

CAMERA
~ 016,201.301

yoo shllilhen ibound, for whil rou SHk for groooo En t.liildonna. en W~m Romania's
can't be found, In su nor sky nor undtr· hofrorfurf, dlnid~ond In ee Rumba.

• Komaan Fred, lul uw motdrr ftns schrik·
ktn ~in uw PHseksumpunlen (en jeulf ook).
o lo1ucel, het spijt me edit ontzetteoo van je
ProlO11kaart.
• Slop ee SoiiIIt 'n' vlntgat (ontrovtrsyllel me
try III
• lullig van Jt Protonkaart, Mucel
• Hans P, zeg ttgtn Ulnke wannter jt IN'ns
nau mijn kal komt, dan zal ik maen du Ik
thuis ben Fredtrik D
• Wit niet WIN'IWit te dotn, kan mij E·mallen
op volgend Idrn. MH5SII'chIos kulntt.
kultlJYrn iK be Reaktlf: vtrzekt,d_
• Jin zou zich nu eindelijk toch eens een
ProtonkiUII mogen aanschifftn
• Marctl. nltt meer zo vtel bltrgw:en jatten.
• Kloie dat je je gtld niet ktft9, MariskiL
o Aan Int Jongens die wel eens vtrlitfd WOf"'
drn 09 andere jongens it bent zeker nitt if.
letnl OeJongens VinhomojOlIgeren Het Goede
Spoor houden Hn prnt.llvond DYtr de meest
uitetnlopende dlngrn dit met homo~tksulli·
telt te maken htbben op maandag 10 april in
UP,J~St.lIsstraat 2, om 20.00 u. De ldeile
minltr om andere )OnQens te ler~n ktnn~n!
Kom uns Imgs Info 200606
• Htl Julstt ttltfoonnummer voor de kaart
vin M~dtth Is 29.42.74 {vrug nur.TolTI}.
• Tikken v~ testeen. vtrsLli~en, brirfWisSt"
IIl"Ig.Kris Roselle, Hof ter Bektnlun 12, Wink·
Stle Tel: 20.70.77 of 22-92_66.
• ROIN/'lla doet bet bloed In uw adfftn slol~.
OInsdig belHft tewen eenwaar bal der vam·
pitren In dt Rumba, Brti"lgllW mundvtrband
ffi 1IW000dopjes mMo
o Moshen, slowen, rrocnen, ripptn, het kan
aUtm»l op Ro!nanil's ,,"igt, echte horror·
fuif Oinsdlg in de Rumba Mtt vertoning Vin
bijbehorend visuttl onheil.
• Praytolhemoonwnenit'stOUoo.duthwith.

Horizontaal - 1 Hel wezenlijke - Zeezwaluw 2 Schrcnéer, eerbied-
waardig grilsoard 3 Zoogmoeder - Vochtig aanvoelend - Vedlchtings-
middel 4 Tekengereedschap - Muzltlr.stuk in langzaam tempo 5 U-
eneemsdeel - Delen van groangewassen 6 Grote hoeveelheid - op-
Slaand, schrogend deel 7 Opeenhoping van gletsjerpuin - Oudste zoon
van Nooch 8 Meisjesnaam - Belgisch rivier - veersetset 9 Hereniging
10 Roept luld - Opgeschoten Jong.
Vertikaal - 1 8evestigingsmlddel-Spreek metgerin9$Chatting 2 Geld-
god 3 Radon - Open plaats in een bos - Zangnoot 4 Uchoamsdeel-
Ranonkleachtig zinnebeeld van lierde 5 Kaartterm - Borrel 6 Grote 5(1.

menhangende bebouwing - OnmJddellijlr.e aanlekting 7 Vrucht - Boom
8 Bijwoord- Kleur - Voegwoord 9 Antwerpse gemeente 10 Kunststor -
Hoeveelheid eten.

1 3 4 5 6 7 8 9 10

MAANDAG
20.00 u FILM 'Alphiilville', film viilnjeifloluc GodMd, waarin hiJ In un /fItngt-
I1ng vin film nolr en scien(t-fictlon de iiln~staanjagendl! vervrtemdii"lg van
het heden uilbteldt, In Stuc, lotg_ 100/1 50, org. Stuc.

20 I S u KONSERT Stetnoven AkJdtmlt oIY Jan Caevers en Enstmble W.
Botykens spelen Hlydn en Mourt, In Auli ~tet De seeer.

21 15 u FILM 'Oe zeven Samoenï', film van de Jlpanse cineast Kurosiwiil uit
I 954, In Vlums Fllmmuseum en ·Archltf, Vandert.ell':nstlU.I 30, 10000g_100,
org KClelJYrn.

22 30 u FilM 'Alphyillt', film nn.ltiln·1.JJc GodMd, waarin hij in Hn menge-
ling Vlfl film noIr tn sciel"lCt-flctIon de angstaanjagtnde vrrvrumding van
hel hl!den uitbeeldt, In Stuc, leeg. 1SO/1 00, org. Stuc.

2

1

5

~I I I I I

Door H1ip Oe xeuketeere

CANON Kleut1<ople SO Fr. en minde r,
van 9 u. tot 22 u. dooo1ofM'nd.

zal. 10 U. 101 17 U.

3000 Leuven
ter.: 016 - 23.10.30
fllJ(; 01&·23.34.31 -_

Zoek.ertjes zonder kommerceel oogmerk. (gezocht, gevonden, verloren e.d.) zijn gratis. Voor de andere (te
koop, te huur, tikwerk) wordt 100fr, per wetk aangertkend. De redaktie behoudt zich het recht voor een
zoekertje niet te plaatsen. Gebruik onderstaand rooster, I teken per vakje, I vakje tussen de WQOfden.

Zenden un of afgeven op 's MeIersstriat S.

AGENDA &VALVAS,.,,6.,.,

DINSDAG
2000 u TEATER campuuoneel speelt 'In de gtHP der Koningen' Vlfl Johan
A1Nlonga. In Hn regie Viii Hugo Metrt tn met Edtlhard Moens tn Muc
Verschutten, in ~12wartzuslf:t5college, Df9 Cato.

20 30 u DANS 'Tocuu.', dinsstuk Viii Rosas mtl un d!orrognfit van Annt-

DOOR. MAR.TI.JN GR.A~S
alk ~ I'0OI" agenda ~nW1Iw.u rI"IOtt~n t~n laatste wijdog voor M!rschil'
nen om J 8.00 u op het ~dIlklitadrrs btzorgd~n. Verrpeld duidelijk alk
infomlatÎt (datum, uur, plaau en prils).

Tere5a De Kutsmaeker, live begeleld door Jes Vin immerseet op plmo mei
muziek vin bch, in Stadschouwburg,loeg. 150/250/SOO/7OO/8OO, orQ. KC
Leuven Ism SIUC.

WOENSDAG
17.00 u FESTTVAl BIod. 'n' Ruts, het Jurlijkse konstnevenemtnl in de Van
Evenwaal 10/12. met ondtrmeer Rapunzel, andere ~roepen l"IOg niet be-
hnd, 20 fr per konsumplie, teeg. gratis, org Van Evenstraat 10/12

)9.30 u KOHSERTSonttkVtt(NL)tn SplneGrindtr,de nleuwtgtotp rond Luc
VInAc:ker, 'ICIOI'progr1mlN Sonetic Vet (NU, inàIICMa, Oitmenrut, or~
(hi Boom

2000 u TEATER Thuter Tuter speelt 'Etn gtmetnschlp van schurken' Vin
Peter Ol! GrHf. die lidi insplrHrde op franz Kifka, in Hn ~'t Vin JiPP"
Ous en Pol OI!hert, en /fItt Elke Dom, Herwig 111 ms, Guy ts, lukas
5mo1dtrs tn lIlderen, In 5lidschouwburg, toe9.1W400.0I9. K leuven.

20 30 u KONSERTDavId Shu, ~ Vindt metst opwindtndt muzikale ontdek·
kingtn vin dr voorbl,lt ;arrn uit dr Ntw YorkSf IYiIIt"9Mde, komt twee
nltuwe soIokomposities bftl"lgen, gtkombineerd met Yideofrigmenten, het
eersle dUNan Is enlgszlns geNSHrd op Hn film vanJun'luc GodMd, het

EOOS
125/04 om 22 00 u; fulfJf), In.fak l, IWfl!!de IIf:l"dltping..

HISTORIA
1 24/04om 20 00 u:Vtrkluirlgsdebit. InMSl02. 18>1124/04om2C.OO u::
Verklt:zrn9~NI,ln MSI02.18.

KATIOIETIKA
• 2.6/04 Vetkltzlngtn,lnLoi(aa;IA.1 26/04om 19.00 u'vel1dezln9sdt!bat,
In MandtWokMi

KIlO
• 24/04 om 20.00 U' Prt$ldlullMl"gadtring,in 's Wt~struI: 5

NFK
• 27~ om 22.00 u: Voorslelling kandl4w-J)(tSldlum met 'lil. lil Iobaf
"fZW Pluto (00chw0rkJ

POUIlKA
• 27/04 om IHO \I: E~. inbowtn. 't J:afJee.

PSYO:IOLOGISCHE KRING
IiVerklulf'lgen: hou dt houW! valvtninMt oog!

ROMANIA
1125/04 om 22.00 u: HOfTomllf, mt:t~ideo'svan ondermeer bet.kll!iilele
ITW!enerwuk 'Ev,1 Oud', muz.ltk: I!lti ~an Panttta tot The SUfHtmes,
gastdj's Gralldmilstef OP tn MeAs~, ka Rurnbi6Co.

WlNA
.26/4 yertJulI'gShow, InWaag (tt9t!1'lO\Iet AInWIlj,. 27/04 VttklW. ...,..
Ploeg Straffe Koffie
i 25/(M 's Morgens Straffe Koffie en cake un dt katl1pus, Vlfl elf tOl zrs
flI!!tshersttllli"lgsdlenst op hel griUvtld, hitr pompt men uw b.anden op,
hltr repirlN'n men uw licht, leeg. gratis. 1126/04 's Morgens SIraffe
Koffie en yoghurt iUII de hmpus, 's mlddilgs etn lU(htkastlN'l, un
vreemdt fiets en Hn kop van jut iUII AImal, ook. Srnffe Koffit en bier,
toeg grillS.

Indtre op films vanjohn Woo, Tsui Hirk en Klng Hu, en op de boeddhistlsCht
milologle, In SIUC,loeg. 200/]00. org. Stuc.

DONDERDAG
20.00 1,1 DEBAT Debat tussen de jongtren yan de CVP. de SP. ee VLO,de VU
Agiievffi hetYlums Blok, In de KltineAul1 in Mariiil·Theruiiil(oIltgt, op het
HogeschooIpJein, totg. ~fitls, org SOSDemokruit

20.00 u FUIF Uttrllre avond '1 5 ItnltS', met onder Indtrt uitslig Vin wtd·
strijd YOOf nllSvtrlwl, prougl!dicht en uny. verdtr aankondi~lng nn de
nieuwe G. OIWellprijs voor mtdll., en un rKtptit. In su.dhuis, toeg ~rltis,
erg. WeL

2000 u LITERAIRE AVOND Geletter(lt lIedtn Gel':Mrui Oum, Kristien
Hemmerechls en lfO Pltysler komen voorltZf:n uit rtctnt en ouder werk, In
htt ~tr viln 'Gelentrde mensen', In Sladschouwburg (\(g Behoud de Ie-
getnt

20.00 u TEATER Campustontel sPfelt 'In dt gretp dtr KOf1in9~n'YlInJohn
Albllol"Iga. In een rtgit Vin Hugo Mren en mtt Edtlhud Motn~ tn Mill
Vtfschutren, In Klptl ZwlrtzuSlrtSCoiltgr, or9 Cuo

20.30 u KONSERT Het verlfliifde Ubra'lWMrkoor brengt vokuJ· tn olgel·
werk van Sweellnck, onder de kundige Itkling van Bart Demll'(t, en met op het
orgtl Wim OJepenhorst, in Slnt·Jin·de·Doptrhrk.

21.00 u KON5ERTSIeveJamu ('o'S) bren9t IkotSIlSCh blutsgiLWWerk (finger·
pieking en slide), in KCOralori!nhor, org. Bookeroo ism KCOrarorlenhof.

2200 u FVIFHomo's, lesbleMU en andel"f:n 'tHten,ln lial Albatros, org rtet
Goede Spoor, Jonguengroep ~an De Roze Oremptl.

VRIJDAG
2000 u OPTREDEN Fret podium op de bekende boot In dr \laartkom, IHu
mig: muziek, mur ook teuer, video, film, dill~, in Den Tube, toeg gntis.
org. PlonZ en Co.

ZATERDAG
1g.oo u KOHSERTKJndt'r·tnitll9'ikoorUtima. ondtrltidi"" Yill RietSlNtns,
zingt 'Koning Dirk' tn 'Oe flnenYiIIgtr van Himt!en, in iudltorium
Mlnntpoart..

2000 u TEATER CampustOl1tel speelt 'In de gretp der Koningen' nnJohan
A1bllonlll, In Hn reglt ~IflHugo Meert tn m~t Edelhud Moens tn lo1uc
Vtrschueren, In ~I ZwlrtZusterscoilege. org. CiiltO.

ZONDAG
20.30 u KONSERTDerdt nadttYIfl de bejaard, bespeling Vin de su.dsbeiaud
tn dt Slnt-Getrtrulbelaard.
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Sigiswafd Kuijken deze week in Leuven

IIEenkonsen is niet iets waarmee je de
arbeidersklasse kan helpen"

"De mensen zoeken noar letsmeer harmonisch."

Slgiswald Kuijken is vandaag zonder meer één van de groten onder de Belgische
klassieke muzikanten. Hij is allicht het meest bekend als mede-oprichter van het
barokorkest La Petite Sonde en als eerste viooltn het Kuilken Strijkkwartet, waarin
ook zijn vrouwen broer spelen. Hij heeft echter ook zijn sporen verdiend in de
hedendaagse klassieke muzJek. In de jaren zestig speelde hij bijvoorbeeld in het
ovant-garde-ensembJe Musiques Nouvelles. DOGma is hij zich steeds meer gaan
toeleggen op de traditionele uitvoeringspraktijk van bo.rokmuziek en op de
cutenueke speelwijze van de barokvlooJ. Hij ontwikkelde door zo zijn eigen Ideeën
over, waannee hlj in heel Europa navolging vond. Onlangs werkte het Kuilken~
kwartet samen met WiUem Vennandere, en deze week speelt Slglswald Kuijken in
Leuven, Veto praatte met.

Veto: Komt u uit een muzilalle fQll1ilie?
Sig1swald KuJjken: _Ja, maar niet in die zin dat
er in onze familie veel professionele muzikanten
zalen. Er waren wel veel amoteunnuzikanten.
Het zit In de genen, eerder dan in de voorbeel-
den. Het is eigenlijk heel ingewikkeld gegaan.
Wij woonden, helemaal op de buiten, en door
was nns te beleven. Er was zelfs geen mdio. Op
een dag, in 1951, kwam er een vriendin van de
familie langs en die vertelde over kursussen
vedelbouw die gegeven werden, net over de
Duitse grens. Een vedel is een middeleeuws re-
noi.ssance-achtig Instrumentje dat je op je knie
houdt. Dat werd daar toen gebouwd voor en
door amoteurs. Mijn oudere broers zijn toen z0-
iets gaan maken, en doorheb Ik op zitten krab-
ben. Ik was zeven, acht jaar en moest wegens
een ziekte een heel jaar thuis blijven. Ik hod dw
veel tijd om te proberen .•

Veto: H~~nr u dan lot de barolMooi ~komen?
Kuilken; ~Mijn broer Wieland, die zes jaar
ouder is, ts ook vedel beginnen te spelen, en wat
we speelden was automatisch renctssonce-
muziek. Mijn broers kwamen namelijk van dle
kursus thuis met een beetje muziek, en dat was
muziek van de Vlaamse polyfonisten. Duetten,
makkelijke dlngen, maar heel mooi. Dat was
eigenlijk oru eerste kontaki met muziek, en dat
Isheel belangrijk geweest. Als kind doe je indruk-
ken op die Je nooil meer vergeet.

Zoektocht
"Daarna zijn we verhuisd naar Brugge, en

daar zijn we dan naar het ccnservctonum ge-
gaan, waar we kennis maakten met de offlcl~le
instrumenten; viool, piano, cello. Maar dal pod
van die oude muziekzijn we eigenlijk nooit meer
vergeten. We hebben altijd een soort dubbel dr-
cult aangehouden. Op het konservatorium de-
den we wat ze ons vroegen, went we wisten ook
wel dat daar geen dtskusstëren aan was._
Veto: Uw kinderen maken nu ook allemaal muziek?
Kuijken: _Ze zijn muzikaal en ze hadden alle-
maal muzikant kunnen worden, maar ze heb-
ben er niet allemaal voor gekozen. Drie van de
vijf zijn bezig ...

Veto; U treedt in ull\Ien op In het kader van een
mb Boch-konsetTen. De barok lijkt wenn de laatste

Kuijken: _Oie is eigenlijk al dertig jaar beZIg.
Langzamerhand wordt duidelijk dot er een soort
neostromlng 15. Er worden natuurlijk geen
barokgebouwen gezet, maar in de muzIekbele-
ving 15er wel een enorme trek, ook vanuit het
publiek. De muziek van Vlvaldl en dergeüjke
doet het eigenlijk veel beterden men kon verkla-
ren. Ik denk dat het een soort muziek is dJe een
meer vredevol gevoel geeft dan de konmkt-
situaties In de maatschappij tegenwoordig. Het
lijkt me een bewuste zeektocht neer tets harmo-
rusener .•
Veto; Crbrstaat 0/Jaren «Tl kontf'Ol/n'Sltln lIeI'band
met het 0/ dan niet ~len van oude muziek met de
traditionele instrumenten, op de tradilionele ma-
nier, zoals 8ach en Yivaldlilet zelfgedoon zouden
hebben.
Kulfken; -Dct heeft ook met hetzelfde fenc-
meen te maken. Men Is er zich de laatste dertig
jaar bewwt van geworden dat men de zeven-
tiende-eeuwse muziek speelde op een manier dle
eigenlijk neqenûende-eeuws was. En die negen-
tiende eeuw is bij ons toegekomen zonder veel
bewuste historische everereent Het is een feit
dat dre muziek van de zeventiende, achttiende
eeuw ook nu nog ten dele gespeeld wordt opeen
manier die eigenlijk niets te maken heeft met
hoe hij toen gespeeld werd. Mozarten Bach heb-
ben die muziek nooit gehoord zoals de grote
symfonieorkesten die nu spelen. Dat was niet
hun bedoeling, maar je kan ook niet zeggen dot
het hun bedoeling was dat het niet mocht gebeu-
ren.»
Velo: Maar u Yindf het wtl belangrijk dot het nu
uitgevoerd wordr zoo.lj het toen wm:J gedaan?
KuIjken: ..Hetisgeen moreel prtnctpe. Het is niet
belangrijk In die zin dat het een verplichting is,
maar hel is een keuze, waarvan ik zel!vind dot
ze tot een veel levendiger resultaat leidt. Ik vind
dol het deugd doet tees te zien In zljn kontekst.
Een schilderij van Mernlinc komt toch ook veel
meertot zlln recht in zijn museum in Brugge, In
een aangepaste architektuur. Dat moet je met
muziek ook doen.s

Veto; fin van uw stokpoardJo is dan ook df' en-
sanering van barokopera's op«n rrodirJonde ma.
mt'T.
Kuijken: -Dct wordt tot nu toe jammer genoeg
heel zelden eedeen op een manier die lets te
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daar nochtans veel dokumenten en grovures
over. En het valt op dat die enscenering hele-
maal één was met de muziek. Oot heeft er niets
mee te maken dot iedereen nu pruiken moet
gaan drogen omdat Ik dat ZOmooi vind of zo.
Nee, het goal om de eenheid van het visuele en
hel auditieve. De regisseurs van deze tijd zijn ook
heelgroag beZig met het verplaatsen van onder-
werpen uit oudere tijden naar nu. Zo kom je bij
een uitvoering VOD Shakespeore met hakenkrui-
sen op het toneel. Ik vind dal heel absurd .•

Veto: liet KuI;k.enKwartet heeft onlangs samenge·
werkt met Wlllem Vennalldere. Hoe ëenr u doortoe
gekomen. en hoe vieldie samenweri:;ing m~l
KuIjken; .WII zijn al lang metWillem bevriend.
Die samenwerking, de 'Zeven woorden' van
Haydn, is een ingeving geweest van mil. Die
stukken von Haydn zijn in feite kommen laren
bij de zeven teersteweeeden van Krlstus aan hel
kruis. De opdracht van Haydn was stukken
schrijven die zouden kunnen afwisselen met de
homilie. Wil wildendatookeens proberen. Eerst
hebben we kardinaal Dermeers daarvoor ge-
vraagd, want die man 15een poëet, vind ik. Die
heeft trouwens ook met muziek een goede bin-
ding. HIJ was echter niet vrij. Toen dacht Ik in-
eens aan WilIem, die met alles wat religie is loch
alla.renlang worstelt en daarover niet kon zwij-
gen. HIJ heeft daar persoonlijk Ideeën over en
kon die goed brengen. Hij vond het een uitda-
ging .•

Verschrikking
Veto: Door l't'mIengf u dan oude muziek met he-
dmdoag~ kont!ncntOlM. Het kan dw wel?
Kuijken: ..Het is inderdaad een voorbeeld dot
het niet onmogelijk is om oud en nieuw te
kombineren, maar het is toch iets anders dan
het ge!ijktilding brengen van toneel en muziek.
Een opera is iets waar je de twee delen niet van
elkaar kan scheiden omdat het ook gelijktijdig
gebeurt, maar hier ging het-echt om een afwls.se-
!ing. Het kwam heel persoonlijk en waarachtig
vanuit hem. en omdat hij ook urenemend isdie
modernistisch gaat beeldenstormen ofzo, vond
Ik dat het toch nog goed peste.,

Veto; U spreekt 0IIt't' modeml5me. Hoe staal u te-
genover rk QYOI1r-garde muziek? U brnt door uI(
ook et'n tijd mee be1ig gtWet'st?
Kuijken; ..Ik ben daar Inderdaad een tijd mee
bezig geweest, en iksta daar ook helemaal voor
open, maar Ik heb er nu helaas geen tijd meer
voor. De jongere generatie neemt hetever. Het is
heel belangrijk dat het gebeurt, dat er respons is
en dal hetook voldoende kansen krijgl. Wal we
nu proberen te verteren, is de muziek die over
twintig of dertig jaar volledig aanvaard zal zijn.
Neem nu Stravinsky's 'Saai du printemps'. In
1912 was dal een verschriWng voorde mensen,
en nu stoot het op het repertorium van elk Of-
kest_

Veto: Cr artiesten die klassieke mlLliek op et'n
manier willen brengen, zoals een

Rial. H~ staat u door
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KuJjken; _MIJzegtdatnlks.lkvinddaleigenlijk
iets als een Mono Usa op een koekendoos .•

Veto: Maarwotdm t'Topdk manitT nirt m«rmen-
.sm bmikt? Kan dekJoofltwen ~1uLsteraaren de
ulf'wJerrier zo niet WOfdm gMJchl?
Kullken: -MiSSchIen.lkzeg niet dal het waarde-
loos is. Ikzelf zou er niet aan beginnen, maar ik
denk. dot het moeilijk Is te spreken over dé luiste-
mar. Er zijn enorm veel kategorien van luiste-
raars. Er ziln Inderdaad mensen die denken dat
daar de klassieke muziek mee ophoudt. Dat
mag, waarom niet Maar het Is wel een ander
publiek dan de mensen woarwtj voor spelen ...
• Die eerste groep mensen zijn mindergel'nfor-

meerd, ofzoeken m!ndernaar informatie. Vroe-
ger was dat de kategorie V(1Jl mensen die op
zondognarnlddog op de radio neeroe operette-
progromma'sluisterden en niet meer. Oie men-
sen hadden heel goedeen Mozartsymfonle kun-
nen beluisteren, want zover ligt dat daar niet
vandaan, maar dat gebeurde nlet, misschien
door drempelvrees ofza, Ik weet het niet. Ik vind
het zeer moeilijk om daarover te oordelen. Het
kon heel QqId zijn dat Iemand tot een hele hoge
ontwikkell~ gekomen Is door dat kon lakt met
die Mono Uso op de koekendoos, Ik mag daar
niks op zeggen. Moor Ik ga ook niet zeggen dal
Ik dat fantasli$ch villd, die koekendoos. Ik denk
toch wel dat er mooieridingen zijn .•

Veto: Utreedtopin LelNen,stod~studenten. Het
gros I'Qn die studenten kennen u waanchijnli;k nier,
en wl dan ook niet naar het konserf komen. Zou u
insptll1ningen doen om ook die jongt mmsen aan te
~km ofbent u tevrtdm met uw publiek?
Kullken: -Het 15geen popkonsert natuurlijk,
maar Ik heb toch allljd het gevoel gehad, ook bil
vroegere avant-gardekonserten, dot het studen-
tenpubliek In Leuven hel beste van België is.
Heel open, maar ook kritisch. ..

Veto; Is hef t'Oldoende open Ie staan l'OOf" die mu-
ziek? Denkt u dan dar de massa's die naar ~
koruerten gaan ook. bij u in de zaal terechtkbmen?
Kuijken: -vccr hen ts misschien die psycllologl-
sche drempel wat hoger. ik weet het niet. Ik her-
inner me een sonsert in de Leergangen hier in
Leuven, waar weeode en moderne muziek door
elkeer speelden. Dat was in de jaren zestig, het
moment om alles in vraag te stellen. Na atloi?p
wasereendislrussie, waarbij een studente recht-
stond en vroeg: "wot hebt u nu vanavond 9t-'
doan voor de arbeidersr Ik zei datj_k dochl niks
speciaals gedaan te hebben, maai'l1Nlad ook
geen bord aan de deurgehangen waarop stoM

nnq voor arbeiders'. Iedereenrceç _
mag komen. Een konsen IS niet In eerste mncn-
tie tets waarmee je de crteidersjccsse kan hel-
pen .•

«Indirekt misschien wel. Die drempel Is blijk-
baar iets dat toch heel moeilijk weggaat. Men
denkt soms dot die drempels worden hoog-
gehouden door de uitvoerders of door de klasse
mensen die met dit soort muziek bezig is. Ik ge-
loofdat niet. Dat isletsdatveel taaier is. Erwordt
wel moeite voor gedoan. Neem nu Oercrd Mor-
tier bij de Munt vroeger, die probeerde dooreen
verlaging van de tarieven en een verbreding van
het spectrum ook andere mensen don die met de
bontjessen daar te krijgen. Dal werd hem dan
ook kwalijk genomen, moor er"gaaJ nu inder-
daad veel meer jong publiek naartoe don vroe-
ger. Ik heb het gevoel dat steeds meer jonge
mensen naar konsetten gaan. ook naar moei-
lijke kcnserten.s

Veto: U ziet rk foekomst ~ df' lcJassiek.t muziek
dus wel wnni9 in?
Kuljken: «Ja, ven de muziek tout court eigenlijk.
Hel is één van de weinige dingen waar de men-
sen loch een soort diepte in voelen, waar ze zich
eventjes in kunnen verliezen .•

Veto; U heeft een bijZJXIderdrukke agenda. Hebr u
nog lijd YOOI'andtre dingen dan mUZIek?Slapt u er-
wel eens uir?
Kuljken: «De muziek is iets wat het hele leven
pokt Ik heb geen behoefte aan een hobby. Mijn
hobbyls mljn beroep geworden, ik mag nletkla-
gen. Hobby's zijn tiplsch voor mensen die ge-
aliëneerd moeten leven. Mensen moeten wer-
ken om geld te verdienen, maar bijna even van-
zelfsprekend is dot werk niet plezant, Daarom
hebben ze hobby's nodig. penseen treurige tee-
stond, maar wel schering en inslag. En door
wordt don weer een bedrijf op gemaakt: de
hobby-Industrie. Eigenlijk is dat pijnlijk .•
Veto; U hebt dan waarschijnlijk wrinlg tiJd om te
luisteren naar andere muziek. bljvOOrb«Id een
jazzviolist aLsSttphane GroptUi.
Kuijken: "Ik luister inderdaad weinig naar mu-
ziek, maar Gropelli ken ik wel. Die speelt gewei·
dig goed viool. jazzmuziek is wel een heel ander
kaplttel. Daar is niks geschreven, behalve een
poarschema's. Daarishet momentvan Inspira·
tie, van doen belangrijk. Dat Is een heel andere
manier van denken, maar dat heeft ook zijn
rcsstnerende kanten .•
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