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KU Leuven helpt obligatiehouders uit de brand
Groenveld: liefdadigheid met
een prijskaartje
De Leuvense kamennarkt mag zich dit akademiejaar verheu-
gen op een gloednieuwe studentenresidentie met 320 kamers.
Hoewel Groenveld uiterlijk inniets verschilt van andere univer-
sitaire residenties, is lang niet iedereen onverdeeld gelukkig met
de financiële en beheersstruktuur nieuwe stijl.

In het begin van vorig akademiejaar
beloofde rektor Dillemans de bouw
van vijfhonderd nieuwe studenten-
kamers in Leuven. Naast de gelden
voor het Romeroprojekt (zestig karn-
ers) werd echter slechts zo'n dertig
miljoen ekstra voorzien in de beqro-
ting. De bedoeling werd vlug duideli-
jk: de KVLeuven was enkel bereid een
huisvestingsprojekt te ondernemen
met de steun van eksterne middelen.
Konkreet werd beroep gedaan op de
gelden van een mecenaat, dat wil
zeggen gelden van bemiddelde sym-
patisanten.
Reeds in '90 werd de vzw 'Aktief

Mecenaat Pro KV Leuven' opgericht
met als doel "de ontwikkeling en de
uitstraling van de universiteit te be-
vorderen". Deze vereniging, met zetel
in het Groot Begijnhof, bestaat uit een
vijftigtal personen, waaronder rektor
Dillemans, maar ook vertegenwoor-
digers van [onssen Pharmaceutica,
P&C en verscheidene grote banken.
Vermeldenswaard is bovendien dat in
het beheer van de vzw de naam van
Karel Tavernier opduikt, algemeen
beheerder van de KV Leuven, en
geestelijke vader van het projekt.
Aktief stelt twee personen te werk:

een algemeen beheerder-sekretaris en
een sekretaresse. Het is echter een
personeelslid van en betaald door het
algemeen beheer van de KV Leuven
die zich bezighoudt met de dagelijkse
afhandeling van de huurkontrakten.
Dit gebeurt in een lokaal van dit ulqe-
meen beheer.
Om de Groenveldresidentie te fin-

anderen opteerde het mecenaat voor
een obligatielening: een obligatie kost
625.000 frank, met een beloofd ren-
dement van 6.81 procent. Binnen vijf-
entwintig jaar is de obligatie teruq-
betaalbaar aan toonder voor het be-
drag van één miljoen plus de verval-
len rente. Pas echt aantrekkelijk voor
vermogende spekulanten wordt deze
caritas commercialis omdat de obli-

gatiehouder een jaarlijks toewijzinq-
srecht krijgt over een kamer, aan uit-
batingsprijs. Hij beslist dus wie in 'zijn'
kamer terecht kan. Bij wijze van so-
ciale kompensatie aan dit al bij al
elitair systeem werd overeengekomen
dat dit huurrecht eventueel afgestaan
kon worden aan Studentenvoorzie-
ningen. Deze optie bleek allesbehalve
populair en werd slechts in elf geval·
len toegepast.

Boot
Studentenvoorzieningen rekent dan

de prijzen van haar 'klassieke' sociale
huurschalen, en doen dus direkt aan
huursubsidie. Op de Raad van Stu-
dentenvoorzieningen (RvS)wordt stel-
lig beweerd dat dit uiteindelijk goed·
koper is dan de bouw van een nieuwe
residentie.
Groenveld is (voorlopig) de enige

residentie waar deze nieuwe finon-
cieringswijze wordt toegepast. Tot
2017, het jaar waarin het gebouw
eigendom wordt van de KV Leuven
zal men dus 625.000 frank moeten
ophoesten om aan de bak te komen
voor een kamer. Naast deze versehui-
ving in de richting van elitaire diversi .
fikatie, wordt ook de bij Studenten-
voorzieningen ingeburgerde struktuur
van toewijzingsbeleid en medebeheer
door studenten ondergraven. Vermits
Groenveld geen eigendom is van Stu-
dentenvoorzieningen wordt dit hon-
dig omzeild.

Toch verliep niet alles van een leien
dakje: waarschijnlijk tot haar eigen
konsternatie slaagde Aktief er niet in
haar kamers aan de man te brengen.
Op 15 september waren nog maar
120 kamers verhuurd, wat leidde tot
lich,e paniek. Rekenend op de ven-
zelfsprekende sympatie van de KV
Leuven, werd aan de RvS gevraagd
deze kamers over te nemen. Vreemd
genoeg werd op het voorbereidende

buro van de RvSop 23 september, met
studentenvertegenwoordiging, in alle
talen gezwegen over deze nochtans
ernstige kwestie. Intussen werd er wel
onderhandeld, en uiteindelijk tekende
de voorzitter Studentenaangelegen·
heden op 28 september een kontrakt
voor zestig kamers. Gelukkig vonden
zij het welopportuner de kamers te
huren voor één jaar, dan er obligaties
voor aan te schaffen, wat Aktief noch-
tans uitdrukkelijk vroeg.
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Superclub en film 6
Een joernalist van de Gazet van
Antwerpen heeft erin geroerd. Het
stinkt.

Nieuw Av-projekt, 4.
Drie jaar na 'Leuven wellicht' is er
nu 'lthaka', ofhoe kunstlouterend
werkt.

Het Kul-t-uur .4
Dit seizoen van Kul-t-uur vangt
aan met hedendaagse dans. Een
stuk met wanhopig kronkelende
lichamen en over grijsheid, een-
zaamheid en onmenselijkheid.

Eksperimentele film in Stuc ......... 5
Over het beeld en het geschreven
en gesproken woord ...p.4.

Kruiswoordraadsel (Haha!) ......... 5.

Dit jaar kiest Van den Bossche zelf

Volgendjaar
Sociale Netwerken
over heel
~Vlaanderen
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ook de belofte om wat aan de sociale
voorzieningen te doen.

Op 31 juli vergaderde de Vlaamse Regering over het uitbouwen
van sociale voorzieningen aan het Hoger Onderwijs Buiten de
Universiteit (Hobu). Een vijftal regionale modelprojekten wer-
den goedgekeurd, maar Leuven en Antwerpen vielen uit de boot

Sociale voorzieningen voor het Hobu
zijn altijd al een teer punt geweest. De
hele geschiedenis begint eigenlijk in
1960, toen de basiswet ontworpen
werd die een sociale sektor voor stu-
denten moest opzetten. Die voorzag
toen alleen maar in unlversiteitsstu-
denten en repte met geen woord over
het Hobu. Het Hobu - toen nog het
Nuho, Niet-Universitcfr Hoqer Onder-
wijs -werd immers altijd ergens mee-
warig bekeken, omdat het aan zijn
instellingen louter onderwijs biedt en
nooit betrokken is geweest in het meer
'prestigieuze' wetenschappelijk onder-
zoek.
Meer dan eens heeft men gepro·

beerd daar iets aan te veranderen. Zo
kwam er in 1986 nog een wetsvoorstel
van de CVP om het geheel te her-
schikken. Dat verdween uiteindelijk
in alle stilte zonder iets verwezenlijkt
te hebben. In 1988 deed de Sociale
Hogeschool Heverlee zelf het voorstel
om mee te werken met de Soáale
Raad van de KV Leuven en op die
manier het initiatief in eigen handen
te nemen. Iedereen was aanvankelijk
entoesiast over het idee, tot bleek dat
daarvoor een statutenwijziging nodig
was en dat men beslist had de sta-
tuten op korte termijn niet te verend-
eren. Twee jaar geleden nog was het
verlangen naar sociale voorzieningen
aan het Hobu één van de grote eisen
tijdens de studentenbetogingen tegen
het dekreet Coens. Wijlen minister
Coens had zich dan ook voorqeno-
men om de kwestie aan te pakken,
maar heeft niet meer de mogelijkheid
gekregen zijn plannen uit te werken.
Het protest van uit de Hobu-scholen

bleef echter duren en er volgden ten-
slotte dan toch een aantal wettelijke
bepalingen die de achterstand van de
Hobu-scholen moesten regelen. Op
23 oktober 1991 verscheen het dekreet
betreffende de hogescholen in de
Vlaamse Gemeenschappen, dat heel
wat zaken op punt stelde, waaronder

In het Groot Begijnhofzorgt Aktief Mecenaat voor de uitstraling van de KU Leuven (foto Dieter Telemans)

Pilootprojekt
Acht maanden later wordt er door

de Vlaamse Eksekutieve inderdaad een
voorstel gedaan: er zou een pilootpro-
jekt worden opgezet gedurende één
jaar, met een grondige evaluatie na-
dien. Er werd 80 miljoen frank uit-
getrokken. Welke regio's zouden kun-
nen meewerken was evenwel nog niet
beslist. Wat wel vaststond was dat er
met een soort van 'netwerken-sys-
teem zou gewerkt worden (zie kader).
Op de meeste plaatsen werden alvast
netwerkkomitees opgericht die dan
een aanvraag konden indienen bij de
Vlaamse Onderwijsraad. De bijdrage
werd vastgesteld op 3000 frank-per
student.
Ook in Leuven werd iets dergelijks

opgericht en op 8 juli onder het voor-
zitterschap van Paul Everaert, direk-
teur van de Sodale Hogeschool en in
feite initiatiefnemer van het netwerk-
enprojekt, bekrachtigd. Andere deel-
nemende instellingen waren GroepT,
het Lernmens-instituut, het Sint-Eli-
zabethinstituut voor verpleegkunde,
de Provinciale Normaalschool Leu-
ven, het Reqa-Instituut en' het Heilig
Hort-Instituut. Bovendien waren ook
twee normaalscholen uit Diest en
Tienen in het samenwerkingsakkoord
betrokken. Er werden twee 'mem-
overeenkomsten' opgesteld. Een met
de KV Leuven, dat bestond uit drie
projekten: huisvesting (openstelling
van de universitaire kamers voor
Hobu-studenten met uitzondering van
de residenties), sociale dienstverlen-
ing (juridische dienst, jobdienst, so-
ciale dienst, ...) en psychosociale be-
geleiding. Er zou vooral geld worden
uitgetrokken voor koördinatie (per-
soneel en werkingsgeld). Praktisch

....,rvolg op pog. 3

Het AV-projekt van Kultuurraad heeft dit jaar Griekse tema's



formatie hieromtrent is ronduit mis-
leidend. Het is trouwens opvallend
dat aan vijf Belgen en aan één Bel-
gische organisatie steeds meer repre-
sentativiteit wordt toegeschreven dan
aan 500 Noordafrikanen. NCV is de
zondebok voor alles.

NCVweet dat het geen sinekure is
om haar stem te laten horen via de
pers, die niet altijd even ongebonden
is. Dit bewijst zelfs uw blad. Wat mi-
granten- en integratiebeleid betreft,
kunnen wijbeamen dat de problema-
tiek over het algemeen beneden nul is
en zomaar wat wordt geïmproviseerd
en aangemodderd.

Bijraadpleging van objektievebron-
nen zult u kunnen ontdekken dat de
zelforganisatie een kruciale rol heeft
gespeeld in al de ontvoogdingsbeweg-
ingen van de laatste 150 jaar, en dat
zij bij haar ontstaan stelselmatig is
gestuit op het ongenoegen van betut-
telende instanties met hun eigen
gevestigde belangen: instanties die
uit konservatisme vergeefs hebben
gepoogd om deze nieuwe groepen
(boeren, arbeiders, Vlamingen, vrou-
wen, enz.) in hun eigen strukturen en
enge denkpatronen te wringen. Geen

L
I E

E Z
V· E

E
N

R 5
B R

Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.

De brieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwer-
pen ofop Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit
in aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekend-
maken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek,
kunnen ze weggelaten worden in Veto

Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegre-
pen; dit komt overeen met ± 1,5 getikte blz. met dubbele interlinie) worden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Saret
Uw artikel in Veto over de opening
van MCC Mala Ibrahim bleek niet
louter informatief, maar bevatte ook
propaganda tegen de autonome, re-
presentatieve en demokratische zelf-
organisatie van migranten. NCVwil
best begrijpen dat bepaalde vormen
van generositeit zoals het verlenen
van een lokaal aan studentenvereni-
gingen, in hoofde van deze laatste
verplichtingen scheppen tegenover

hun onbaatzuchtige weldoeners, maar
u stelt zich blijkbaar ten dienste om
via uw blad halve waarheden te ver-
spreiden, het debat te willen ontdoen
van elke principiële geladenheid, om
tenslotte laag bij de grond te stranden.
Daarom volgende kaars en bril.

Om geen eventuele rellen uit te
lokken met ekStreem-rechts was NCV
slechts met vijf personen (en niet met
.z'n vijftigen) gekomen naar MCCvoor
het uitdelen van pamfletten. Uw in-

wonder dus datgenoemde instellingen
uit Leuven ons vogelvrij hebben ver-
klaard. Dit is een volkomen natuur-
lijke reaktie, maar helaas een on-
demokratische en historisch verkeerde
keuze.

NCVkan rekenen op de onderlinge
solidariteit en vriendschapsbanden
om de moed op te brengen, voor haar
principes uit te komen, haar inspan-
ningen te verdubbelen en haar waak-
zaamheid te vergroten, of dat de bo-
vengenoemde establishment nu aan-
staat of niet. Het feit dat wij de meer-
derheid van de Noordafrikaanse ge-
meenschap vertegenwoordigen, als-
mede de steun genieten van echte
demokraten en vooruitstrevende Vla-
mingen, noopt ons tot een principiële
en demokratische keuze, die volledig
ten dienste staat van de toekomst van
onze gemeenschap.

Daarom kunnen wij onszelf niet
laten gebruiken om representativiteit
te verlenen aan Belgischeinstellingen
met 'goede bedoelingen' maar on-
aanvaardbare, onqrondwettelijke en
ondemokratische dwangmetodes.

Namens de vzwNCV
Saret, Boujido, Benselem

Verleg de grenzen van uw intelligentie
met HP rekenmachines.

Had u het nog voor mogelijk gehouden
spectaculaire vorderingen te maken op 's werelds
meest geavanceerde wetenschappelijke reken-
machines? Met kenmerken als HP Solve,
Automatic Unit Management, Advanced
Graphics en een ongeëvenaard vermogen om
met Symbolic Maths om te gaan, is de HP 48
familie de maatstaf bij uitstek voor leerkracht
en student.

Een uitzonderlijk aanbod van applicatie-
software en PC-link voor de HP 48S en
HP 48SX rekenmachines met mogelijkheden
die zelfs Einstein niet onberoerd zouden
laten. Vraag vandaag nog een demonstratie
!?ij uw HP-dealer. Er is trouwens een
HP rekenmachine voor iedereen!

,..-------------------------------------------------------------------------,
i BELANGRIJKE KORTING OP APPLICATIESOFI'WARE i
i EN PC-LINK BIJ AANSCHAF VAN EEN HP 48 TIJDENS i
i DE BACKTO SCHOOL AKTIE (VAN Ol109TOT06IIlJ92). i
i Als u wil profiteren van onze scherpe prijzen en onze i
speciale aanbieding van applicatiesoftware en PC-link* 'i
voor de HP 48 familie, lever dan deze bon in bij uw dealer. i
Voor uw dichtstbijzijnde HP-dealers, bel 021774 52 11. j

Naam: 1

School: 1

Afdeling: j
Adres: 1
__________ Postnummer: i
Aankruisen wat past:
Ik ben 0 leerkracht 0 student 0 andere: _
Ik heb 0 de HP 48SX 0 de HP 488 gekocht j

,

J~

rJ.~ HEWLETTI1a!!~ PACKARDi ~_________________________________________________________________________ .J

• Zolang de voorraad st.rekt.

Datum van aankoop:

tetempel dealer)
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Gezocht:
freaks (m/v)
Gezocht: vertegenwoordigers (m/v)

Kringraad,de bende onderwiisfreaksvan
LOKO,IS op zoeknaarmedewerkers. In
ruilvoor jouw zweet en tranen, bieden
wijje een toffe werksfeer.

Je moet helemaal geen ronkende titel
hebben om ons te komen helpen: inter-
esse inonderwüsproblemen of interna-
tionalewerking iseigenlijkmeer waard.

Welke postjes zijnnog vrij?

- 1 studentenvertegenwoordiger op
akademische raad. Je moet biervoor
wel een student uitde PositieveWeten-
schappen zijn.
- 2 studentenvertegenwoordigers op
onderwilsraad. nl.: 1 uit 'Humane B'
(Ekonomie,Pol&Soc,Rechten, Psychol-
ogie&Pedagogie)en 1uitBiomedische
Wetenschappen (Sportkot, Farmacie,
Geneeskunde, Tandheelkunde). Voor
deze posten is wel een jaar POK-<lf
Fakulteitsraadervarinq vereist.
-2 studentenvertegenwoordigers op de
Raad InternationaleRelaties

- 1 medebeheerder inAlfaset CV.
Allemandaten lopenvooreen gans akad-
emiejaar, de kandidaten moeten wel
studenten zijnaan de KULeuven.
Voelje je geroepen? Neem dan pen en
papier, schrijf een gemotiveerde brief
met je kurrikulumvitaeerbij,en stuur dit
alles naar Kringraadvoor woensdag 21
oktoberom 19uur,t.a.v,PascalMareels,
's Meiersstraat 5, 3000 Leuven. Wilje
nog wat meer informatie, aarzel dan
niet om te bellen naar ons (liefsttussen
14 en 18 uur): 016/2231 09, of kom
gewoon eens langs.

Veto
's Meiersstraat 5

3000 Leuven
'Ir 016/22.44.38

Fax 016/22.04.66
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Sociale Netwerken: een politiek spel
vnvolg van pag. J
komt het erop neer dat er één man-
daat per projekt vrijkomt voor de ko-
ordinatie. De kostprijs zou om en bij
de 10 miljoen frank bedragen.

Eentweede raamovereenkomst werd
gesloten tussen diezelfde instellingen
en de Alma vzw.DeAlma's in Leuven
zouden formeel worden opengesteld
voor Hobu-studenten en er zouden
mogelijkheden worden ingebouwd
voor cateringsdiensten (voor die in-
stellingen die te ver van de restau-
rants verwijderd zouden zijn.)

Antwerpen Randstad. De rest werd
om loutere formele redenen afgewe-
zen. De meeste omdat ze geen of een
te kleine bijdrage vanuit de instelling
voorzien hadden, Gent omdat de per-
soneelskosten in verhouding te
hoog lagen met de inspanningen die
rechtstreeks de studenten ten goede
komen.

Op 31 juli viel dan de beslissing
door de Vlaamse Regering. Het werd
direkt duidelijk dat Minister Van den
Bossche het advies naast zich neer
had gelegd. Niet alleen zouden er
38.000 studenten bij betrokken wor-
den, en dat terwijl het budget met 10
miljoen frank verminderd was, maar
bovendien gaf de minister zijn voor-
keur aan deprojekten Mechelen,West-
Vlaanderen Noord, Kempen, Brussel
en Gent (!). De grote verliezers waren
ongetwijfeld Leuven en Antwerpen.

Het is van Van den Bosschebekend
dat zijn politieke voeling met Gent en
met de RUGbehoorlijk groot is en dat
zou veel kunnen verklaren. Zegt De
Vuyst. direkteur van Studentenvoor-
zieningen aan de KULeuven: "Het is
natuurlijk de keuze van de Minister
om dat advies naast zich neer te leg-
gen. Het is duidelijk dat het hier ging
om een politieke keuze, maar het is
natuurlijk ookmaar een proefperiode.
Voorvolgend jaar is ons min.Qfmeer
beloofd dat de ingediende projekten
vanafoktobertot december 3000 frank
per student zouden krijgen."

ruimtelijk uitgebouwd wordt naar de
studenten toe. Bovendien wordt er
naar de Hobu-instellingen in de kleine
provinciestadjes als Diest en Tienen
veel meer gependeld en laat de nood
naar een kot zich bijgevolg veel min-
der voelen.

Op nationaal vlak werden er intus-
sen nog tien andere projekten inge-
diend: Regionaal Netwerk (RN)Kem-
pen (Geel, Vorselaar, Lier), Netwerk
Turnhout, het RN West-Vlaanderen
Noord (Brugge, Oostende, Torhout),
het RNWest-Vlaanderen Zuid, het RN
Mechelen, het RNGent, Netwerk Brus-
sel, Antwerpen Centrum, Antwerpen
Randstad en Hasselt. In totaal waren
er 131 Hobu-instellingen bijbetrokken
en 71.000 financierbare studenten.

Bij de konkrete uitvoering van het
projekt moest er met een heel aantal
bijkomende faktoren rekening ge-
houden worden. Ten eerste met de
budgettaire beperkingen: 3000 frank
per student was vastgesteld als mini-
mum, en met een budgettaire limi=t
op 80 miljoen zouden er dus slechts
26.000 Hobu-studenten in aanmer-
king kunnen komen voor het eksperi-
ment. Tentweede waren ereen contu.
formele beperkingen. Het voorgestel-
de projekt moest zoveel mogelijk ten
goede van de student komen, projek-
ten met teveel personeelsuitgaven
werden sowieso geweerd; omdat het
een proefprojekt is werd er geopteerd
voor één groot netwerk en drie mid-
delgrote netwerken, evenals voor één
uit een grootstad en één uit een pro-
vinciestad. Ook het onderscheid tus-
sen universiteitsstad en niet-univer-
siteitsstad kon eksperimenteel inte-
ressant zijn. Bovendien moest er een
zekere geografische spreiding zijn en
een laatste kriterium was dat er een
bijdrage moest geleverdworden vanuit
de Hobu-instelling zelf zonder dat er
evenwel een verhoging van het in-
schrijvingsgeld mocht zijn. .

Netwerken
Uitbeide raamovereenkomsten blij-

ken duidelijk de gehanteerde princi-
pes. Men heeft vooreerst niet gekozen
voor de oprichting van een nieuwe
overkoepelende sociale instelling voor
unief en hogescholen die de Raad
voor Studentenvoorzieningen gedeel-
telijk of geheel zou vervangen (type
mainframe), maar men heeft geop-
teerd voor een netwerk, een regionaal
samenwerkingsakkoord tussen ver-
schillende instellingen die onderling
op gelijke hoogte staan. De unief heeft
hier wel heel wat meer te bieden dan
de andere hogescholen, eenvoudig-
weg omdat zij sinds de wet van 1960
de enige was die daarvoor gesubsi-
dieerd werd. Zij kan immers op tradi-
tie en kontinuïteit bogen.

Een tweede zaak die opvalt is dat er
ook afspraken gemaakt werden met
instellingen die in de periferie liggen.
Dat is typisch aan het principe van
netwerken. Ook vanuit de overheid
werd er de nadruk op gelegd dat men
'grensoverschrijdend' zou gaan wer-
ken. Alleen kan men zich de vraag
stellen of daar geen praktische be-
zwaren bij zijn. Voor de afspraken in
verband met Alma iser niet direkt een
probleem aangezien deAlma makke-
lijk kan instaan voor een distributie
van de maaltijden in de regio Leuven.
Maar voor huisvesting en psycho-
sociale begeleiding lijkt dergelijke
overeenkomst vrij zinloos zolang de
verantwoordelijke diensten alleen
maar afdelingen in Leuven zelf be-
houden en de Introstruktuur niet

Hobu-studenten in de Alma eten
(foto Karel Hobu De Weerdt)

Serge Franchoo
Steven Van Garsse

Groenveld: sociale woningen nieuwe stij/i
zwakke studenten, maar dit probleem
zal enkel vergroot worden door een
politiek van huursubsidies, die vooral
ten goede komt aan vermogende par-
tikulieren. Het argument dat het toch
de begoeden zijn die gelden schenken
voor dit soortprojekten gaat misschien
op in het kader van een neo-liberale
huisvestingspolitiek, van een nie_µw
soort liefdadigheid. Het projekt lijkt
echter niet te rijmen met de solide-
riteitsideedieStudentenvoorzieningen
zou moeten schragen.

rechtvaardige verdeling naar de toe-
komst toe garanderen.

Het is echter noodzakelijk, zo stelde
de akademische fraktie van de RvS,
deze kwestie zakelijk te behandelen.
Iedereen zou wantrouwig staan te-
genover het inl~atief van het Aktief,
vooral omdat met werd samengew-
erkt met Studentenvoorzieningen. De
privee-investeerders in Aktief zouden
naar verluidt afkerig staan tegenover
de vrij strenge voorwaarden van de
sociale sektor.

Dat de studentenvertegenwoordi-
ging zelfs niet op de hoogte was van
de reddingsoperatie, werd even over
het hoofd gezien. Bovendien werd,
ondanks voorgaande bezwaren, het
hele projekt plots "lovenswaardig" ge-
noemd, en sprong de RvSdus zonder
dralen bij toen de zaak dreigde fout te
lopen. De initiatiefnemers van Aktief
hadden er blijkbaar nooit rekening
mee gehouden dat ouders die massa's
geld veil hebben voor een obligatie,
hiermee liever een privee-apparte-
ment kopen dan hun kroost in een
ordinaire peda te steken.

Men was zelfsbereid 6000 frank per
kamer neer te tellen op een moment
dat Aktief, een vzw van obligatie-
houders, vragende partij was, en de
kwantitatieve druk op de kamermarkt
daalde. Het is duidelijk dat er wel een
blijvend tekort is voor financieel

vnvolg van pag. J
De helft van deze kamers worden

gereserveerd voor zogenaamde visible
minorities, twintig voor Erasmusstu-
denten en tien voor studenten die
door laattijdigheid uit de boot vielen

Als advies aan deVlaamse Regering bij andere residenties. Het isoverigens
werden West-Vlaanderen Noord en nog maar de vraag of het een geluk-
Brussel voorgesteld, Kempen in ieder kige optie is om een groot aantal
geval en een keuze tussen Leuven of' buitenlandse studenten samen in een

afgelegen residentie te huisvesten.
Trouwens, in 1988 heeft een 'Denk-
groep Studentenhuisvesting' onder
voorzitterschap van prof.Leirman zich
reeds kategoriek tegen zo'n getto-po-
litiek uitgesproken. Toenheette het in
hun Eindverslag: "Ook in deze kon-
tekst pleit de denkgroep voor hetero-
gene groepen, voor het zinvol samen-
brengen van Vlamingen en buiten-
landers uit verschillende kulturen in
een leefgemeenschap."

Studentenvoorzieningen betaalt
6000 frank per kamer en subsidieert
naargelang de huurschaal van de be-
woner. Dit gaat lijnrecht in tegen het
studentenstandpunt dat vorig jaar
werd ingenomen, en waarin gesteld
werd dat huursubsidies voor kamers
bij partikuliere eigenaars géén alter-
natief kunnen zijn voor het bouwen
van studentenresidenties. Enkel een
effektieve kontrole van de kotrnarkt
door voldoende residenties in handen
van Studentenvoorzieningen, kan een

Politiek

Hobu, unief
en netwerken

Negenzestig
De RvSblijft trouwens bij hoog en

bij laag beweren dat de ovemame
van de zestigkamers niet gezien moet
worden als steun aan 'Aktief Mece-
naat', maar als een stap in de oplos-
sing van de eigen problemen. Vraag
is of men hier het doel van de Studen-
tenvoorzieningen (het verhelpen van
de ongelijkheid in en rond de deel-
name van het onderwijs) niet verwart
met de middelen, namelijk het ver-
huren van goedkope kamers. Een po-
litiek die de huidige kommercialiser-
ing van de kamermarkt aktief onder-
steunt, blinkt slechts uit in kortzich-
tigheid.

De Vuyst stelt in zijn nota dat er
in eerste instantie gezocht moet
worden naar de reële noden van
een netwerk voor hogescholen.
Daarmee wilhij niet direkt de nood
tot de demokratisering van het ho-
geschool-onderwijs in vraag stel-
len, maar wil hij wel kijken naar
de specifiekesituaties van deHobu-
student. De Vuyst geeft twee voor-
beelden: ten eerste blijkt dat jonge-
ren die studeren in een kleine pro-
vinciestad meestal dichtbij wonen
en dus geen kot nodig hebben. Ten
tweede is er een ander dagpro-
gramma dan bij llniefstudenten
zodat Sociale Diensten andere
openingsuren moeten hebben.

In tweede instantie beklemtoont
De Vuyst het belang om eindelijk
de bestaande situatie te reguleren.
Dat de Hobustudenten op dit mo-
ment in de Alma gaan eten noemt
hij "oneigenlijk gebruik van Rijks-
toelagen". Hij geeft wel toe dat het
bijvoorbeeld voor de Alma weinig
uitmaakt dat er meer studenten
komen eten, eenvoudigweg om-
dat de Alma gesubsidieerd wordt
voor de infrastruktuur en dat men
op de maaltijden zelf altijd een
lichte winst maakt. Die bestaande
situatie isdan ookde reden waarom
er voor de meeste soda Ie voorzie-
ningen geen onderscheid meer ge-
maakt wordt tussen Hobu ofunief-
studenten.

In 'DeGidsOp Maatschappelijk
Gebied' verscheen van Dr. Jan De
Vuyst, direkteur van Studenten-
voorzieningen aan de KULeuven,
een gedokumenteerd artikel over
de funktie en potentiële uitbouw
van sociale Regionale Netwerken
(RN). Een netwerk is een term uit
de komputerwereld, waarmee hier
bedoeld wordt dat alle instellingen
uit één welbepaalde regio hun so-
ciale voorzieningen uitbouwen in
onderlinge afspraak met elkaar. In
Frankrijk en Duitsland bestaat er
evenwel een ander systeem dat
men, naar analogie met de net-
werken, 'mainframes' zou kunnen
noemen. Hierbij bestaat er in prin-
cipe slechts één sociale dienst per
regio die beheerd wordt door een
centraliserend orgaan waarin alle
betrokken instellingen vertegen-
woordigd zijn.

Om verschillende redenen leek
het mainframe-systeem niet aan-
vaardbaar. De belangrijkste reden
bestond erin dat het hier om een
feitelijke herstrukturering gaat en
dat bestaande voorzieningen geïn-
tegreerd moeten worden in nieuwe
en/of aangepast moeten worden.
Het brengt op zich heel wat finan-
ciële, institutionele en praktische
problemen mee als pakweg de
Raad voorStudentenvoorzieningen
plots moet overgaan in een or-
gaan met vertegenwoordigers van
alle betrokken instellingen.

Sarah 8racke
Stef Jansen

Steven Van Garsse

SOCIALE VERDEDIGING
Het 'Forum voor Vredesaktie' or- vaardigheden ingeoefend die essen-

ganiseert samen met 'Burgerdienst tieel zijn om sociale verdediging in de
voorde Jeugd' van donderdag 15 okto- praktijk te kunnen brengen. Devorm-
ber tot zondag 18 oktober een basis- ing wordt begeleid door Ton Knoet.
vorming 'Sodole Verdediging' te Neer- Verdere informatie en inschrijvingen:
pelt. Tijdens deze vierdaagse worden Van Elewijckstraat 35, 1050 8russel,
op een aktieve manier een aantal tel. 02/648.75.83).
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Stuc herneemt Disfigure Study

Kultuur in.het
kwadraat?
Het KUL-t-uur begint zijn nieuw seizoen met intrigerende
hedendaagse dans. Beckett meets Klapstuk. Disfigure Study dus
van het New Yorkse dansgezelschap Meg Stuart. Geen grappige
maar wel een zeer beklijvende voorstelling. En goedkoop.

massa opeens toch blijkt te kunnen
rechtstaan, trekt de danser het zelf
ruw naar beneden: onmacht in de
vorm van zelfvernietiging.
Op het einde van de scène zakt de

danser leeggelopen neer en vormt zijn
eigen lichaam zelf één gewrongen
hoop. Pas dan komt de daarvoor le-
venloze materie even in beweging:
het kronkelt zichzelf onder de danser
vandaan en blijft even verder onbe-
weeglijk liggen. Eenzaamheid in het
kwadmat. Zo is de voorstelling een
nooit vervelende .aaneenschakeling
van scèneswaarin individuen machte-
loos staan tegenover door hun eigen
lichaam veroorzaakte onmenselijk-
heid. Het hele stuk is dan ook een
pijnlijke zoektocht naar menselijkheid,
die schijnbaar vruchteloos verloopt,
Dat de laatste scène als variatie op de
eerste solo weer alleen het naakte in-
dividu toont, wijsthierop. Op het einde
ontstaat het gevoel dat alles zinloos
blijft, de onmacht is onvermijdbaar
zolang er niets buiten de speelwereld
verandert. Die is te minimaal om
ruimte te geven aan meer menselijk-
heid. Stuart heeft haar dekor beperkt
tot een lege dansvloer

Disfigure Study, Meg Stuarts eerste
avondvullend programma, ging als
Klapstukproduktie in première op de
vorige editie van het dansfestival, in
oktober'91. Een entoesiast publiek en
positieve kritieken maakten het de
revelatie van het festival. Devoorstel-
ling bouwde dan ook een indruk-
wekkende playlist op (The Kitchen -
NewVork,NewMoves Festival - Glas-
gow, Springdans 92 - Utrecht, ...) en
komt een jaaren een dag na dewereld-
première nog één maal naar Leuven.
Stuarts dans heeft als achtergrond

New Vork,waar ze woont en werkt.
Het verloren individu in de meest
absurde stad ter wereld loopt dan ook
als een rode draad door haar carrière.
Het wanhopige verdringen van ar-
moede en grijsheid in de metropool
maakt dat die elementen juist des te
pregnanter aanwezig zijn, en daar-
door wordt het als kunstenaar haast
onmogelijk je werk ervan af te slui-
ten. De wanhopig kronkelende licha-
men van dit stuk zijn een uitwerking
hiervan. Lichamen zoals ze voor-
komen op de werken van Francis Ba-
con: verdwaasde massa's zonder ge-
zicht als metafoor voor de heden-
daagse mens. Als basis voor het stuk
dienen drie voorstudies die getrans-
formeerd en met elkaar verweven
werden: de solo 'Thought Object', het
duet 'Held' en het trio 'Phebe Street'.
De relatie tussen de drie stukken is de
naakte onmenselijkheid. Samen met
de Portugese dansers Carloto Lagido
en Francisco Camacho gaat Meg
Stuart een konfrontatie aan met het
publiek. Zonder pretentie en schijn-
baar zonder al te veel emotie wordt
die onmenselijkheid verbeeld. De toe-
schouwer moet ondergaan.

Onmenselükheid

Kier

Ieroen Overstijns

Meg Stuart, Distiqure Study, woensdag
14 oktober om 13 uur in Vlamingen-
straat 83. Gratis. Geen reservatie.

-

JUBILEUM- Dit jaar is het feesten geblazen aan de fakulteit Sociale Wetenschappen. Om twee
redenen nog wel: de fakulteit bestaat 100 jaar en haar kring, Politika, een halve eeuw. Voorwat de
plechtige fakulteitsfeestelijkheden betreft zijn, naast de uitreiking van een aantal eredoktoraten,
prijzen en leerstoelen vooral een lustrumkoncert met Kata lanen en een oudstudentenavond (op 24
april) vermeldenswaard. Verderorganiseert Politika van haar kant ondermeer een door TonyVan den
Bossche gemodereerd debat rond media, politiek en showbiz. Dit zal doorgaan op 12 oktober met als
belangrijke aanwezigen Mieke Vogels, Louis Tobback, Johan Sauwens, Margriet Hermans, Walter
Grootaers, Louis Van Raak (Story) en Mathias Danneels (Dag Allemaal). Ook een 'betaalbaar' diner
en aansluitend een, naar Politika-normen, zeldzaamheid als een galabal zijn gepland op 27
november. In het voorjaar is er verder nog een Dag van de Fakulteit, speciaal en enkel voor mensen van
de fakulteit. VetQ./Joudtu op de hoogte. (JV/PVDB) (foto Rob Stevens)

Nieuw AV-projekt '93

Odysseusin
Leuvenland
Drie jaar na 'Leuven Wellicht' organiseert Kultuurraad (Kura)
in samenwerking met Stuc opnieuw een eigen projekt rond
hedendaagse kunst Broodnodig, zo lijkt het, maar wat houdt
dat Ithaka-projekt op 2S februari '93 eigenlijk in?

ment werd de stad versierd met werk
van hedendaagse kunstenaars en stu-
denten rond het tema 'licht'. Er was
toen een massale belangstelling, maar
dat bleek niet voldoende om verdere
initiatieven te garanderen. Het laat-
ste initiatief ('VoyageVoyeuriste') van
twee jaar geleden bleef in een embry-
onale faze van woorden. Deorganisa-
tie bleek geen sinekure te zullen
worden en daarom niet realiseerbaar
door de kleine groep geïnteresseer-
den. Dat het eerste media-bericht over
lthaka begint met "eindelijk een
opvolger voor Leuven Wellicht" lijkt
om deze redenen dan ook niet over-
dreven.
Naar aanleiding van de voorstellen

tot herstrukturering van Kultuurraad-
Stuc kwam vorig jaar in Kura de be-
hoefte om haar werking te herprofi-
leren. Het bleek immers dat het Stuc
de kultuumktiviteiten monopoliseerde
en steeds autonomer aan het worden
was. Kura moest meer studentgericht
zijn en bovendien bepaalde gaten in d d
het Leuvense kulturele aanbod op- Waar oen e
vullen. Als één element van de nieu- L . d
we werking wordt de traditie van AV- euvense stu enten
projekten dit jaar dus nieuw leven ,
ing~b.l<:tze.nin de vorm van het ltha- Ol en longeren, aan
kc-initiotief Het grote sukses van de ct rope.sklpplng
voorganger van lthaka, zowel wat ~ ,
betreftpublieksopkomstalsindepers, ~ ae"rob'lcs snluas
doet dan ook uitkijken naar de '93- ~. , ~ ,

ve~~~.lthaka-projekt heeft als rode Cl) callanistlcs,
,~~_......_ .............lijn d~ relatie kunstenaar-toeschou- oriëntaalse dans

wer,die, zowordt gesteld door Kultuur- , , "
mad, behoorlijk vertroebeld is. lm- en no~ veel meer .. , ,
rners, wanneer kunst ook maar enigs- " "
zins vervreemdend overkomt, wordt Bil SP RTAnatuurhik !
hij gemeden. Dat vinden tenminste
de initiatiefnemers van Ithaka. Een
uitdaging van het Ithaka-projekt zou
daarom zijn om een begrijpelijk pro-
jekt te maken dat tegelijk niet binnen
de normen van het burgerlijke (het
'inlijstbare') valt.
Een tweede uitgangspunt van Itha-

ka is dat de hedendaagse kunst al te
vaak wegkwijnt, verdrukt in een over-
vloed van interpretaties waarbij het
werk op zich zelf vergeten wordt. Dat
het Ithaka-projekt een ontdekking-
stocht isvoor het publiek, verklaart de

Buiten de podiumkunsten en vi-
suele kunsten zit Leuven wat betreft
de hedendaagse kunst in het verdom-
hoekje, zo lijkt het. De enkele gale-
rijen die er zijn, leggen de nadruk
eerder op het kommerciële dan op het
kreatieve. Het vorig jaar geopende
kultureel centrum in de Brusselse-
straat, dat met veel steun van de KU
Leuven tot stand kwam, moet zijn
eerste sporen onder andere op dit ge-
bied nog verdienen. Het Stuc beperkt
zijn programmatie bewust tot heden-
daagse film, video, teater en dans.
Kultuurraad bracht enkele keren

licht aan een donkere horizon door
het organiseren van verschillende AV-
projekten. waarbij AVstaat voor de
Algemene Vergadering _van Kultuur-
raad. De laatste editie dateert echter
van 1990: toen was er 'Leuven Wel-
licht'. Naar aanleiding van dit eYene-

De kwaliteit van het stuk ligt in het feit dat het ondanks het minimale van de beweging de toeschouwer van
het eerste tot het laatste moment bijna moét boeien.
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De belichting en de live op het podi-
um -uitqevoerde muziek van Hahn
Rowe ( Michael Stipe, KRS 1, That
Petrol Emotion, Brian Eno) trekken de
inhoudelijke parallel visueel en audi-
tief door: een te beperkte realiteit en
een daardoor blokkerende toneelreali-
teit. Toch, en hier gaat plotseling de
deur op een kier open naar meer
menselijkheid, kan de toeschouwer
door de sterkte van de voorstelling
niet buiten de boodschap van hul-
peloosheid. Onbewogenheid is uitge-
sloten. Zo kan het stuk zich door in-

In de beginscène 'Thought Object' - trinsieke kwaliteiten even bevrijden
waarvan een videobewerking door de uitde absurditeit. Dekwaliteit van het
Oostenrijkse kineast Wolfram Paulus stuk ligt in het feit dat het ondanks het
op 12 oktober in het Stuc in première minimale van de beweging de toe-
gaat- danst Meg Stuart alleen. Het schouwervanheteerstetothetlaatste
beginbeeld van deze scène steltduide- moment bijna moét boeien. Meg
lijk het tema van de voorstelling. Bo- Stuarts stuk vervalt niet in navelstaar-
ven het hoofd van de danser hangen . derij maar is een fascinerende uit-
zinloos twee benen die het hoofd pro- beelding van het gevoel van verloren-
beren aan te raken. Het tema van heid. Disfigure Study is een stuk zoals
frogmentatie en de daaruit volgende hedendaagse dans niet moet maar
vervorming van de werkelijkheid wel mag zijn: een vaak pijnlijke maar
worden sterk verbeeld. Chaos van li- persoonlijke visie op de hedendaagse
chaamsdelen: Disfigure Study. Bij- mens en mooi in zijn eenvoud.
zonder mooi is 'Held', waarin een
danser een levenloos lichaam probeert
omhoog te brengen. Keerop keer zakt
dat lichaam in elkaar. Dedanser blijft
wanhopig kronkelen rond de massa
zonder dat er hulp komt opdagen.
Een andere mogelijkheid dan de zin-
loze herhaling is er niet. Wanneer de

bizarre naam van het gebeuren. Itha-
ka is in de Griekse mytoloqie het ei-
land dat het reisdoel is van Odysseus'
louterende tocht en waar hij niet nieu-
we ervaringen als ander mens terug-
keert. Interpretatie maakt dus plaats
voor louterende emotie. Het 'polyin-
terpretabiliteitskoncept' zou de Leu-
vense student, die bij de vorige edities
toch bleek open te staan voor zo'n
initiatieven, verwijderen van iets dat
in het persdossier beschreven staat als
"iets wat de wereld niet kan redden,
maar wel uitdiepen en aangenamer
maken".
Aan het projekt werken zowel pro-

fessionele kunstenaars mee als stu-
denten van Sint-Lucas.Ook Leuvense
studenten zullen voor kreaties zor-
gen. Dit zal gebeuren in kring- of
kotverband of individueel. Bovendien
worden workshops georganiseerd on-
der begeleiding van meewerkende
kunstenaars. Konkreet zou het pro-
jekt plaatsvinden op 25 februari 1993
op verschillende plaatsen in de stad.
De organisatoren stippelen een route
uit langs architekturaal waardevolle
gebouwen die vaak onbekend zijn bij
deLeuvensestudent. Mensendiegraag
willen meewerken worden nog altijd
gezocht. Die medewerking zou dan
bestaan uit kontakten leggenmet kun-
stenaars, sponsorwerking, publikaties
verzorgen, enzovoort. Aan de lthaka-
organisatoren blijft dan de taak om
waardevolle kunstenaars te vinden
die studenten aanspreken.

Tom Dams
Ieroen Overstijns

Vrijwilligerofmeerinfo? Aankloppen
bij het Stuc.

Hetnieuwe programmaligtklaar!

.D:~~j!~!!!!!!~I:.M

want SPORTAheeftvoorU het
ideale sportpokketklaargestoomd.

Verzet[e zinnenen beoefenelke dag
van de week je favoriete sport.
Springeven binnenop ons kontoor

in de Tiensestraat130,
of bel ons op het nr016/23 46 53.



Dossier Superclub ontrafeld

De Prins: de schone
ofhet beest?

Het zijn rare tijden. Terwijl de enige progressieve krant in
VIaanderen op apegapen ligt, nemen joernalisten uitwattruditio-
neel'rechtse' kranten genoemd worden volop de maatschappij
kritische funktie over. Enkele maanden geleden ontrafelde Mar-
nix Verduyn van de 'Financieel-Ekonomische Tijd' de hele
Beaulieu-affaire. Nog recenter heeft René Oe Witte, lid van de
ekonomische redaktie van de 'Gazet van Antwerpen', alle mal-
versaties van Maurits Oe Prins en Super Club bijeengezameld
Naar het schijnt leven ze allemaal in
Amerika, de mannen die vanuit het
niets onmetelijke fortuinen opbouwen.
Henry Ford bijvoorbeeld, die bouwde
een koekoeksklok om tot zijn eerste
auto, of zoiets. Uitgever Randolph
Hearst veroorzaakte zélf de Ameri-
kaans-Spaanse oorlog, om zo de
oplage van zijn eigen kranten sneller
te doen stijgen. Het blijven echter ver-
halen van over de plas. Vlaanderen
kent dat soort wiseguysniet, mannen
die fortuin maken en door hun flair
en flamboyante stijl tot de verbeel-
ding van 's werelds parvenu's zullen
blijven spreken. Rond 1988 zag het er
enkele jaren naar uit dat Maurits De
Prins zijn naam aan dat angelsak-
sisch lijstje zou kunnen toevoegen.
Het grootste deel van het leven van

Maurits De Prins verliep immers vol-
ledig 'volgens scenario'. Dat begon al
in zijn jeugd. Alsallereerste voerde hij
de plaatselijke schones van zijn ge-
boortedorp Hingene mee op de duozit
van zijn lawaaierige 'Zundap'. Hij
doet zijn dienstplicht bij de marine,
eI].maakt in zijn ansichtkaarten uit
lisland en Denemarken gewag van
Skandinavische porno - ook dat had
Hingene nog nooit meegemaakt.

Piramide
In '69 slaat hij het dorp andermaal

met verstomming. De Prins emigreert
naar Zuid-Afrika, zonder ook maar
één gebenedijd woord Engels te spre-
ken. Hij schrijft "Baai Baai" als hij
"Bye Bye" bedoelt. Zuid-Afrika valt
dan ook niet mee. Acht jaar later
steun De Prins en zijn vrouw terug in
België. Een eerste poging is mislukt.
Begin jaren tachtig echter, wil die "vrij
onschuldige fantast" (een omschrij-
ving van een jeugdvriend van De
Prins) fortuin maken in de horeka-
sektor. Horeka is wellicht nog een te
groot woord voor etablissementen die
je met veel goede wil 'frituur-restau-
rants' kon noemen.
Aanvankelijk lopen de zaakjes lek-

ker:de pas opgerichte nv'De Maaltijd-
prins' verkoopt middagmalen aan
banken en kafees. De Prins bereidt die
maaltijden in frituur 'Don Quichotte'
in Kontich, en koopt mikrogolfovens
die hij vervolgens bij zijn klanten

plaatst. Het is een prozaïsch verhaal:
na 'Don Quichotte' komt 'De Speed-
bar' in Brasschaat, daarna 'Het Ba-
reeltje' in Boechout. Eind '82 is het
allemaal voorbij, en moet De Prins
geld lenen om zijn handel van curry-
worsten en mayonaise recht te hou-
den.
In de loop van '82 verlaat De Prins

'de frituur' voorde video-branche, toen
een snelgroeiende markt met een
ruime schemerzone van x-rated vi-
deo's en piraatkassettes, en bijgevolg
veel zwart geld. In september '82 ver-
andert De Prins nv 'De Maaltijdprins'
in nv 'The Pyramid Wave Corpora-
tion of Europe' - enige protserigheid
is nooit veraf. De 'Pyramid' zal later
nog het symbool van Super Club
worden: De Prins gelooft immers in de
magische krachten van de piramide
en de invloed van aardstralen.
Reeds op 10 oktober '82 komt er

boven deze eerste maatschappij een
koöperatieve vennootschap 'Super
Club'. Die cv 'Super Club'. kent een
forsegroei. Hetmaatschappelijk kapi-
taal stijgt van een bescheiden 176.000
frank tot 6:6 miljoen in juni '83. De
Antwerpse Rijkswachtbegint zich dan
met het zaakje te moeien naar aanlei-
ding van enkele onfrisse prakjijken,
en bovendien stapelt Super Club cvde
schulden op. In 1985 gaat de hele
zaak terug naar af -.

Super Club cv draagt immers niet
meer de eksklusieve aandacht van De
Prins weg. Reeds eind december '82,
dus amper enkele maanden na de
stichting van de cv Super Club, doet
De Prins zijn intrede in het ingenieurs-
en interimkantoor 'Engineering Su-
pplies & Services' (ESS). Hij neemt
echter geen rechtstreekse partiàpatie
in ESS,maar gebruikt de omweg van
'Sterling Securities', een zogenaamde
postbusmaatschappij op de Kanaal-
eilanden. Hierin neemt De Prins als
partner de Schot [ohn McGowan.
McGowan geeft zich uit voor een in-
ternationale zakenman. Merkwaar-
dig genoeg zou De Prins hem hebben
leren kennen toen McGowan in 'De
Speedgun' zijn dagelijkse portie friet
kwam verorberen. Dqt is doorgaans
geen gewoonte van 'internationale
zakenmannen' .

Na hun intrede waagt ESSzich plots
aan de meest buitenissige projekten:
een bezinestation langs de snelweg in
Kairo,een kippenkwekerij voor 18.000
slachtkippen in datzelfde Kairo, een
koekjesfabriek in Pakistan, een vakan-
tiepark in Alexandrië, nog een kip-
penkwekerij in Taiwan, vastgoed in
Zuid-Florida, een ziekenhuis in Ka-
meroen, veertig villa's in Algiers.
Uiteindelijk komt het Antwerpse ge-
recht tot het besluit dat rond ESSeen
internationale konstruktie bestaat met
als doel "ontdraging van geld naar
het buitenland". Via deze nepmaat-
schappij op Guernsey werden mil-
joenen frank 'Vlaams zwart geld' wit-
gewassen.
Reeds in april '83 trekken McGow-

an en De Prins zich offideel terug uit
ESS,goed vier maanden na hun in-
trede. Achter de schermen hielden ze
wel alle touwtjes in handen, samen
met - zo bleek in '86 uit (weer eens)
een onderzoek van de Rijkswacht -
Ian Maes. Ian Maes is dan niet alleen
direkteur van Noordkrediet, maar ook
een van de spilfiguren van Super Club
nv. Inderdaad, nv Super Club. Zes
maanden na de stichting van een cv
onder dezelfdenaam, en enkw. maan-
den na een gemeenschappelijke par-
tiàpatie bij een firma die gebruikt
wordt voor het witwassen van zwart
geld, gaan De Prins en ko. over tot de
stichtinq van een naamloze vennoot-
schap: Super Club nv. Een suksesver-
haal begint.
Het is niet alleen duidelijk dat De

Prins de zaken ernstiger aanpakt,
maar ook dat hij de voorbije jaren een
niet onaardig bedrag heeft bijeen-
gespaard. Super Club nv start met een
kapitaal van 15 miljoen frank. De
Prins benoemt zichzelf tot voorzitter
van deRaad van Bestuur,tot afgevaar-
digd bestuurder en tot de man van het
dagelijks beheer. Even lijkt het fout te
lopen: men oriënteerde zich op de
onrendabele verhuur van videore-
korders. Vanaf het tweede jaar was
Super Club een naam geworden in de
wereldvan het video-verhuur. DePrins
had zijn oude spitsbroeders [en Maes
en [ohn McGowan definitief rond zich
verzameld, en Super Club realiseerde
een bedrijfswinst van 10.7 miljoen op
een omzet van 45 miljoen frank.

Super Club verhoogt stelselmatig
zijn kapitaal. Dat wordt mogelijk ge-
maakt door onoirbare financiële tus-
senkomsten van Jan Maes. Hij ver-
leent De Prins een fiktief krediet van
enkelemiljoenen uit de kasvan Noord-
krediet: de dag zelf waarop De Prins
naar de notaris stapt, wordt het geld
opderekeningvanSuperClub"gestort.
Die notaris konstateert dat voldoende
kapitaal a.anwezig is. Diezelfde dag
echter stort De Prins alle geld terug: er
verschijnt niets in de boeken, en de

Philips komt als enige winnaar uit de strijd om het Supercity-kapitaal (foto Dieter Telemans)

ti. Apple Education Centre

Back to school?
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Macintosh Classic II 2/40
40.900,- fr. incl. B.T.W.

Macintosh LC 4/40 +RGB 12"
54.900,- fr. incl. B.T.W.

vennootschapswetgeving wordt netjes
omzeild.
De groei die Super Club de vol-

gende jaren zou realiseren heeft het
echterniet alleen aan financiële hoog-
standjes te danken. Men moet De
Prins meegeven dat hij als eerste met
een totaalkoncept op de Belgische
markt stapt. Super Club denkt niet
alleen aan een keten van videoteken,
maar ook aan een synergie met audio
en film. Daarbij komen een opval-
lend logo en een aantrekkelijk win-
kelkoncept. Bovendien profileert Su-
perclub zich als een familiebedrijf:
nooit zal er één illegale of porno-
kassette in een winkel van Super Club
aangetroffen worden. In het vtdeo-
wereld is zoiets ronduit revolutionair.
Super Club ondergaat dan ook een

boom. Op enkele jaren tijd slaagt
Maurits De Prins erin om de absolute
top van het Belgische kapitaal aan
zijn onderneming te koppelen. Begin
juni '89 kunnen ondermeer als nieu-
we beheerders verwelkomd worden:
Urbain Devoldere, loop Van Wezen-
donk en Eddy Wauters. Het zijn drie
namen die klinken als een klok, en
niet alleen binnen het financiers-
wereldje. Hoewel de Kredietbank zich
niet officieelaan Super Club verbindt
(maar wel vele transakties behartigt),
is de naam van KB-bestuurder Eddy
Wauters, tevens voorzitter van voet-
bal klub Antwerp FC,voor vele kleine
beleggers een garantie. Van Wezen-
donk en Devolderevertegenwoordigen
de inbreng van de Nederlandse elek-
tronika-gigant Philips. Van Wezen-
donk werkte vroeger voor KLM,Dou-
we Egberts en Philips, waar hij getipt
wordt als kroonprins. "Hij gaat over
lijken", zou later een van de andere
bestuurders van Super Club zich laten
ontvallen. Devoldere was, in op-
volging van André Leysen en Philip
Bodson, de voorzitter van het Verbond
van BelgischeOndernemingen (VBO).
In die funktie is hij de patroon van de
Belgische werkgevers.
Het kan niet meer stuk voor Super

Club, lijkt het. Steeds meer wordt het
gerucht verspreid dat Super Club "op
de beurs zal gaan", steedsgroterepiket-
ten aandelen worden bij wisselagen-
ten voor waanzinnige bedragen ver-
handeld. Wie in Vlaanderen spaar-
centen heeft, investeert in SuperClub:
op twee maanden tijd stijgt het (onof-
fiàële) aandeel van 3.000 naar 5.000
frank. Het gaat overigens niet alleen
om .kleinespaarders. Ook Thyl Ghey-
selink van de Kempense Steenkool-
mijnen (KS)gelooft in Super Club, en
koopt niet minder dan 900.000 aan-
delen. Bovendien verbindt De Prins
zich ertoe om 2.6 miljard te investeren
in een nieuwe filmstudio op de grau-
we terrils en terreinen van de voorma-
lige mijn van Waterschei. "Het wordt
Hollywood in Limburg", pocht De
Prins. Super Club gaat zelfs interna-
tionaal. Door het inpalmen van het
Amerikaanse Turtle's inc. wordt Super
Club de derde grootste keten in de VS.
Super Club verwerft ook de rechten op

films als 'Rambo' IIen lIl, 'Superman'
IV,'Bolero' en 'TheMaking ofMichael
Iacksons Thriller'.
Intussen heeft De Prins de kontrole

over zijn eigen bedrijfverloren. Philips
wil Super Club als onafhankelijke en-
titeit nekken en gebruikt een efficiënte
strategie. De kredietlijnen worden
toegedrukt en men dringt 'onmoge-
lijke' orders op, zoals de aankoop van
250.000 'onverkoopbare' cd-spelers.
Als bovendien na speurwerk van de
Bankkommissie het ene fïnondële lijk
na het andere uit de kast rolt, is het
einde nabij. Fiat-baas Agnelli staat in
'89 op het punt te porticiperen. Hij
haakt tenslotte af, onder indruk van
artikels in de internationale pers.
De afgang van Super Club verloopt

pijnlijk snel. Alle oorspronkelijke be-
heerders worden afgedankt, en het
aandeel van Super Club is tenslotte
nog maar een schamele 150 frank
waard. Dekleine aandeelhouders heb-
ben allemaal gegokt, en tot de laatste
man toe verloren. Pikant detail: als
vereffenaar van de onderneming stelt
Philips los Delcroix aan, de broer van
de toenmalige CVP-partijsekretaris en
huidige minister van landsverdedi-
ging LeoDelcroix. [osDelcroix is offi-
cieelgedomiàlieerd op hetzelfdeadres
als Maurits De Prins en hetoude Pyra-
mid lnvest... Philipsverwerftvoorgeen ..
geld een onderneming met, als alle
boekhoudkundige truuks weggezui-
verd worden, een werkelijk vermogen
van 5 miljard, en de Noordameri-
kaanse tak met een omzet van ruim
13 miljard. Philips wint, de anderen
verliezen.
DeWitte schildert in 'De Valvan De

Prins' een fasànerend verhaal van de
slepende aanloop, steile opgang en
tenslotte doffe smak neerwaarts van
Maurits De Prins, een van de weinige
Vlamingen die even de schijn kon
ophouden van (weliswaaronelegante)
sprookjesprins. Het is geen gemakke-
lijk boek: Super Club hing aaneen
met finanàële knevelarijen, en de fi-
nesses aangaande warrants, gekon-
solideerde jaarrekeningen, obligaties
en beurskapitalisaties zijn dan ook
legio. Wie niet afgeschrikt wordt door
een fikse portie ekonomische begrip-
pen krijgt echter een onthutsend por-
tret van een bepaald soort' dynamisch
ondernemen'. De Witte typeert het
ergens zelf als "het onbesuisde kapi-
talisme, stijl jaren tachtig. Een kapi-
talisme dat beroep deed op schier on-
telbaar veel spaargeld van kleine
beleggers die, verblind door euforische
aandelenkoersen, beurs met kasino
gingen verwarren. Een kapitalisme
dat zich bekwaamde in onoverzich-
telijke strukturen van holdings, tus-
senholdings, scharnierholdings en
welig tierende kruispurtidpcties." Dát
kapitalisme ging onvermijdelijk fail-
liet.

Walter Pauli

René De Witte, De val van De Prins, Super
Club, Philips & Cie, Epo, Berchem, 207
pagina's, 698 frank.
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Eksperimentele films in Stuc

Het qeprojekteerae woord
In de populaire cinema is het filmbeeld in de verdrukking
geraakt ten voordele van het gesproken woord. Het beeld heeft
er steeds minder te vertellen en is slechts dekor voor akteur en
aktie. De kijker zou te vast zitten aan dergelijke cinema en
daarom willen eksperimentele filmmakers de populaire kodes
naast zich neerleggen, of ze juist gebruiken om de kijker anders
te leiden of te misleiden. Soms is het dan fijn konijn te zijn.
Vroeger, ten tijde van de stomme film, pianobegeleiding. De mogelijkheden
nam het geschreven woord een be- van de muziek beperkten zich toen tot
langrijke plaats in. De tussentitels het begeleiden en ondersteunen van
dienden ter ondersteuning van het het beeld. Zo kon het bijvoorbeeld
verhaal. Zonder zou de samenhang elementen als spanning of verdriet
van de scènes immers onduidelijk benadrukken of aankondigen. Maar
worden. De funktie van het woord in met de komst van het gesproken woord
de film toen had niet zozeer te maken verdween het geprojekteerde, met uit-
methetfeitdatdevisuelevertelkracht zondering dan van de ondertitels die
van het beeld nog in de kinder- echter zelden tot het origineel behoren.
schoenen stond, maar wel met de
kijker. Die had 'film' leren kennen als
een visueel schouwspel, een weten-
schappelijke krachttoer, niet als een
verhaal. De ontwikkeling naar een
nieuwe, visuele vertelwijze was het
gevolg van de stap naar een verhal-
ende dnema. Naarmate de filmma-
kers hierin vorderden en het publiek
de nieuwe taal tot zich nam, werd het
aandeel van de tussentitels in de film
kleiner. En toen kwam het gesproken
woord.
. De film is nooit stil geweest. De
vroege stomme film werd toegelicht
door een verteller. Toen deze werd
vervangen door tussentitels kwam er

Kultuurfascisme
Deze ontwikkeling had kunnen lei-

den tot een bijna puur visuele dnema
met geluid als ondersteuning. Tot
vandaag is daar echter weinig van
terecht gekomen, te weinig volgens
sommigen. Volgenshun analyse heeft
in de populaire cinema en op televisie
het beeld jammerlijk de duimen moe;
ten leggen voor het woord. Wezouden
niet 'kijken' maar 'staren naar een
leegte' en dit kan toch niet de bedoe-
ling zijn van het filmmedium.
Dat we een film spannend vinden

zou in die optiek te maken hebben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10
1

2

3

4

5

6
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9

10

Horizontaal-l Stevig eter en drinker bedacht door Rabelais 2Vogel-
Kunnende waarnemen 3 Zoogmoeder - Meubel- Geboorteberg van
Zeus 4 Als lid van een vereniging schrappen - Mansnaam 5 Bloem -
Zoogdier 6 Landbouwwerktuig - Europees eiland 7 Muzieknoot -
Degenen die in rang vooraan komen 8 Sterk ijzerhoudende grond -
Zoogdier - Het miljoenste van een kilogram 9 Plotselinge ontroering-
Kunstvorm 10Staatskollege dat sommige miskleunen openbaar maakt.

Vertikaal - 1 Zilverachtige substantie 2 Pauperisme - Honingbij 3
Voorzetsel - Snelle - Deel van een ui 4 Kleur - Meer dan genoeg 5
Personage uit Koko Flanel - Groen land 6 Frans Nobelprijswinnaar
literatuur - Klein,veelal stilstaand water 7 Europees eiland - Onvrien-
delijke 8Eenkleurig - Sportterm - Verstreken 9Oudnoors prozawerk-
Dwong tot gehoorzaamheid 10Artiest.

• DeGulden Griffoen •
Taverne -Restaurant - Feestzaal
J.Vanderstappen -Gebruers
Kardinaal Mercierlaan 55

3001 Heverlee
016/22.29.80

Van dinsdag tot vrijdag verzorgde dagschotel met
uitsluitend natuurlijke produkten.
Speciale voorwaarden voor groepen.

Bel ons voor uw feestjes. U staat versteld van
onze speciale voorwaarden.•
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met het gesproken woord en minder
met het visuele. In bepaalde lagen, de
kultureel dominerende, van de be-
volking heerst dan ook de opvatting
dat de betere film juist spannend is
door meer te laten zien. Daarom koes-
teren ze zozeer de eksperimentele film
die de mogelijkheden van het beeld
wel tracht te benutten. Naast de zoek-
tocht naar 'het nieuwe', wordt er eve-
neens teruggegrepen naar een sinds
de opkomst van de gesproken film
vergeten verhaalmiddel: de projektie
van woorden.

Ondertitels
Voorbeeldenhiervan zijnde zes kort-

films die in het Stuc vertoond worden.
Zo is 'Anémic Cinema' van Mareel
Duchamp en Man Ray een erotisch
geladen woordenspel dat ontstaat
door het spiegelen van woorden, het
weglaten van letters in een zin en het
gebruik van draaiende spiralen. 'Se-
condary currents' van Peter Rosemis-
leidt - daar heb je het - de kijker in
zijn gewoonte om taal en de verta-
lende ondertiteling als één te beschou-
wen. De kijker stelt zich tevreden met
de ondertitels en al lezend verwaar-
loost hij het beeld. VoorRosehoeft het
blijkbaar allemaal niet meer en hij
geeft de kijker dan ~aar 'wat hij
vraagt', namelijk een zwart beeld vol
tekst: een noodkreet om visuele aan-
dacht.

Woord
De meest ontnuchterende film is

ongetwijfeld 'So is this' van Michael
Snow.De bedoeling is dat de kijker er
42 minuten lang wordt gedwongen te
lezen. Onbewust, door het gebruik
van taalkodes en konventies. wordt
hij er ook toe aangezet om te geloven
wat hij leest. Steeds worden nieuwe
verwachtingen geschapen naar din-
gen die de 'populaire film'-kijkergraag
ziet: seks en geweld. Toch tracht Rose
er voor te zorgen dat het nooit saai
wordt, want in feite heeft men wel
mooi gekeken naar 42 minuten oer-
saaie 'woord-voor-woord-beelden'.

Damien Volckaert

Flikkerlichten - De door Livingston geregisseerde film 'Paris is
burning' brengt een beeld van de homosubkultuur van de
uitgaansbuurt van New York. De film toont bijeenkomsten op de
pieren in LowerManhattan en in nachtklubs waar nieuwtjes en
seks worden 'uitgewisseld' en modeshows en danswedstrijden
worden georganiseerd in een dekor van 'glamour en glitter. Opde
samenscholingen imiteren loopjongens, werklozen, dealers en
prostituees hun geslaagde heteroseksuele tegenhangers. Dit soort
'vogueing' is vaak niet gespeend van enige ironie. Envoor wie per
se een moraal wil:het is een film die ode brengt aan de kracht van
de verbeelding in momenten van onderdrukking en tegenspoed.

Voorbereiding maraton
.'--

'Eet niet lijk een zwijntje'
Tips- Op 10 november is er weer de halve en de volle maraton. De dokter
(ErnstVan Aacken) wilde er de deelnemers toch even op wijzen dat ze die best.
niet zonder enige voorbereiding aanvatten. Daarom enkele bosispnndpes.
Men begint de looptraining, als men die al niet is begonnen, zo spoedig

mogelijk maar rustig aan: 30 à 40 minuutjes joggen volstaan in het begin. Oe
eerste weken doet men dit om de andere dag. Daarna, en zeker enkele dagen
voor de maraton, moet de loopduur geleidelijk tot anderhalf à twee uur
worden vergroot. Ondertussen drijft men ook zijn tempo voortdurend op.
Hierbij is het belangrijk een bepaalde tJïd voor ogen te hebben, niet een
afstand. De dag voor de maraton is lichtjes 'loslopen' het meest aan te raden.
Voor de konkrete invulling van deze richtlijnen luistert men niet naar

'adviezen' van een andere loper of coach, maar naar het eigen gezond
verstand. Daarom: als je niet meer kan spreken loop je te snel.
Tips over schoenen, kledij en voeding zijn te vinden in het Momthonk-

rantje.

•
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~UtstU uuk nollt nieuws1
Uwil meewerken, slechts een adres:
's Meiersstraat 5, eerste deur links.
Uw bloed kookt, de koffie staat klaar.



Zoekertjes
• Wie heeft interesse om de maand-
agmorgen (8.30u) met de wagen mee
te rijden van Torhout naar Leuven en/of
op vrijdagavond (17u) van Leuven naar
Torhout? Bel tijdens weekend 050/
21.10.74.
• Aan de sympatieke vinder van mijn
portefeuille di. in Alma 3, er wacht u een
Porsche (mijn bankkaart was nog in-
takt). P. Vd Perre, OLVrouwstr. 8
• Gemeubelde kamerte huur van 1/10/
92 tot 1/2/93. Opp. 12m2, proper en
heel rustig. Bogaardenstr. 73, Leuven.
Geïnteresseerden kunnen telefonisch
kontakt opnemen: 056/60.87.40.
• Lesbienne-organisatie Labyrint vzw
organiseert tal van informatieve en ont-
spannende aktiviteiten. Elke tweede en
vierde zaterdag maand is er lesbienne-
fuif in de Shrink, Tiensestr. 115 te Leu-
ven. Voor meer inlichtingen tel: 25.55.67.
of schrijf naar Martelarenlaan 109,3010
Kessel-Lo.
• De wijsheid dienen, maar ook de
muze het hof maken? Pianolessen
privee, ook eventueel notenleer of har-
monie. Tel: 016/23.44.11.

JO MEUWISSEN
bvba

Alle verhuur video-,
klank- en lichtmateriaal
voor seminaries, evene-îmenten, optredens, fui-
l ven en TO's
.::0

NIEUW: LCD - VIDEOPROJEKTOREN

tel. 016/201.301

• A blind date voor Pieter, 1ste kan
Germaanse: ma. 19 okt., 20u aan de
Luchtballon. Spannend, hé!
• Gezocht: een stevig drumstel om heel
hard op te kloppen, voor beginnelingen.
Geïnteresseerden wenden zich tot Jean-
Marc Taymans, Groot Begijnhof 23b.
• De Roze Drempel vzw, centrum voor
homo's, lesbiennes en biseksuelen.
Maria Theresiastr. 114.
• De internationale studentengemeen-
schap kondigt het huwelijk aan van hun
diepgekoesterde kinderen Aiesel, Ae-
gee, Eisa en Europakring.
• Gitaar leren spelen? Dat kan, en je
bepaalt zelf de tijd die je eraan wil best-
eden! Individueel of in groep. Gemo-
tiveerd? Kom dan snel langs! GeertW.,
Tiensestwg 21.
• Wie vond er op dinsdag 6/10 (of na-
dien) een donkergrijze map met2 kursus-
blokken en kostbare notities in POS of in
VHI 02.29? Please, kortakteer Peter L.,
Delaunoisl. 17, Heverlee. 016/23.25.03.
• Jongerengroep Het Goede Spoor en
RD-werking: elke maandag 20.00, UP,
Jan Stasstraat 2. RD-kafee elke don-
derdag Masereelklub, Ierse Predikher-
enstr.25.
• Skoutsgroep in Heverlee zoekt entoe-
siaste mensen om in leiding te staan.
Bel ons: 016/23.59.69. of 44.78.06.
• Te koop: schrijftafel op schraag,
nieuw, 1750 fr; eenpersoonsmatras
2250 fr; en twee kniestoelen, per stuk
950 fr. 016/22.26.14.
• Kan iemand in Leuven helpen met
het vertalen van een brief vanuit het
Nederlands, Frans of Engels naar het
Roemeens. Ikzelf ben die taal nog niet
machtig. Wim de Weert, Waversebaan
96, 3001 Heverlee.
• Jane the Ripper betreurt het heen-
gaan van Ellen Poe maar hoopt door een
vruchtbare samenwerking aardse af-
standen te overbruggen. Te quiero coöot
• De eerste-kannertjes van Godsdienst-
wetenschappen kunnen al beginnen
dromen van hun doop. Want hun hard-

DOOR MAUD VERMEIRE

MAANDAG
18.00 u LEZING 'Leuvense eksegeten over de sensatie rond de
Dode-Zeerollen', door prof I.Lust, in Kleine Aula, Maria- There-
siakollege, toeg. gratis, org. Alumni-Teologie.
20.00 u KLEINKUNST Jan De Wilde en Prima la Musica, in
Stadsschouwburg, toeg. 450/350, org. CC Romaanse Poort.
20.30 u DANS Meg Stuart geeft een schets van haar nieuwste
koreografie 'work-in-proqress', aangevuld met de video 'Thought
Object', in Stuc, toeg. 150/100. .
20.30 u FILM 'Poison' van Todd Haynes, een cynisch drieluik
rond de nefaste gevolgen van overtreden maatschappelijke
wetten, in Stuc, toeg. 150/100,
22.30 u FILM 'Paris is burning' van Iermie Livingston, over de
homosubkultuur in de uitgaansbuurt van New York, in Stuc,
toeg. 150/100.

DINSDAG
20.00 u De klokkenluider van de Notre-Dame, in Stadsschouw-
burg, org. MMT. .
20,30 u FILM 'Paris is burning' van [ennle Livingston, over de
homosubkultuur in de uitgaansbuurt van New York, in Stuc,
toeg. 150/100.
20.30 u INFO-AVOND Paula D'Hondt, Koninklijk Kommissaris,
komt spreken over verdraagzaamheid, wederzijds respekt en
harmonieuze samenleving, in Huize Karibu, Frederik Lintstraat
150, toeg. gratis. -
20.30 u KONCERT IIGiardino Armonico (Milano) speelt Vivaldi:
koncert voor luit, fagot, hobo, fluit en strijkers, in aula Pieter De
Somer, toeg. 600/ kaartenverkoop enkel in Campus, org. Musica
Antiqua Leuven.
22.30 u FILM 'Poison' van Todd Haynes, een cynisch drieluik
rond de nefaste gevolgen van overtreden maatschappelijke
wetten, in Stuc, toeg. 150/100.

WOENSDAG
13.00 u DANS KUL-t-UUR, 'Disfigure Study' van de koreografe
Meg Stuart rond het tema pijn, in Stuc, toeg. gratis, org. Kultu-
urkommissie.
20.00 u DISKUSSIEOpen-diskussieavond rond alternatieve ekon-
omie, in het Groenhuis, Platte-Lostraat 7 Kessel-Lo, org. Groene
Studenten.
20.00 u KONCERT Huelgas Ensemble olv Paul Van Nevel brengt
muziek rond de Huelgas-manuskripten en de 15de-eeuwse Por-
tugese candoneros. Het koncert wordt voorafgaand toegelicht
door prof Bossuyt, om 18.45u in het Gertruihof, in Sint- Ger-
truikerk, Mechelsestr., toeg. 800/500, org. Festival van Vlaander-
en.
20.00 u Vergadering Startbijeenkomst STeR, in Lokaal 11 in het
Multi Kultureel Centrum 'Mala Ibrahim', Pater-Damiaanplein
10 ..

20.30 u FILM Film en schriftuur, het geprojekteerde woord in de
eksperimentele film, in Stuc, toeg. 150/100, org. Stuc ism het
MUHKA.
21.00 u SHOW door Margriet Hermans, in Stadsschouwburg,
org. Jan Moortgat.

(advenentie) VERHUUR
VAN GELUIDSINSTALLATIES

MET OF ZONDER DISC·JOCKEY

DANCE
DELIGHT
TEL. 016/23.30.86

KORTING ,.. ',> -/rW'~'il~
L. Vanderkelenstraat 17 I HIJ(, ~ , c -

3000 Leuven

DONDERDAG
19.00 u LEZING 'Malthus of Boserup: demografie, technologie
en landbouwontwikkeling in Afrika', door prof Eric Tollens, in
Grote Aula van het Maria- Theresiakollege, toeg. gratis.
20.00 u KONCERT 'The warning' door 'a capella'-groep The
Flying Pickets, in Auditorium Minnepoort, toeg. 450, org. CC
Romaanse Poort.

handige intrede in de kristengemeen-
schap is nabij! 2de kan en 1ste lic.
• Typentesis, verslagen, briefwisseling.
Kris Rosseiie, Naamsestwg 130, Leu-
ven. Tel: 016/20.70.77.
• Zaal ter beschikking voor samenkom-
sten, vergaderingen, etc. Tiensevest 20.
016/22.50.97. of 23.39.28. Vragen naar
Stef.
• Aegee zoekt slaapplaatsen voor bui-
tenlandse studenten tijdens de 24-uren!
St.-Maarten straat 75, Anouk Sinjan.
• Nieuwe inspiratie nodig? Student Aid
staat op de 24u. Kom eens langs.
• Pieter Coutereelstichting vzw. homo
en lesbiennecentrum. Tiensevest 58.
Tel: 23.63.27. Onthaal: maandag 18-
20u. zaterdag 15-18u of na telefonische
afspraak. Klub: Elke dag vanaf 21u. Elke
dinsdag grote fuif! Jongerenkafee (16-
30) woensdag vanaf 21u. Info voor ve-
reniging, klub of school: schrijf of tele-
foneer ons!
• ..Heer, laat dit talent niet verloren
gaan". Repititieruimte gezocht (even-
tueel tegen vergoeding). Tel: 29.53.47.
• Kan iemand op 22 okt. 3 personen
per auto naar en terug van Metallica in
Gent vervoeren? Bellen naar Gert of
Karel Vrancken. 016/25.76.20.
• Sabrine. Je t'airne, je t'adore. Laat
Bartel toch vallen en kom terug bij mij.
Ik smacht naar jou. jan.

GERMANIA
I!l 13/10 om 20.00 u: 'Twin Peaks' (permanentie). I!l 20/10
om 21.00 u: Begin rock-ond-roll-kursus, in Stuc Naamsestraat

.HISTORIA
lil 14/10 om 20.00 u: Kaos- en Wijnavond (Peter -en meter-
avond), in Oub51, ink. 3OO/250(leden).1!l15/10om20.00 u:
Koes- en Wijnavond (licenties), in Club 51, ink. 300/250
(leden).

KATECHETIKA
1!l13/10 om 20.00 u: Open praesidiumvergadering, in Man-
dela- lokaal. I!l 15/10 om 21.00 u: Afrikaanse Avond, in
Fakbar 2PK.

KATECHETIKA EN PEDA-
GOGIE
!!l15/10 om 21.00 u: Afrikaanse Avond, In Fakbar 2PK.

KLIO
1!l12/10 om 19.00 u: Klio tapt in de fak, in Fakbar L&W.

MERKATOR
I!l 13/10 om 18.00 u: Honkbal, in Sportkot I!l 15/10 om
20.30 u: Doop, in Re.

POLITIKA
I!l 12/10 om 20.00 u: Media-debat naar aanleiding van 50
jaar Politika en 100 jaar Sociale Wetenschappen. Met o.a.
Mieke Vogels, Louis Tobback, Johan Sauwens, Rik Daems,
Walter Grootaers en Margriet Hermans, in aula Pieter De
Somer, ink. 100/70. !!l 13/10 om 20.00 u: Kringvergadering,
in Fakbar ism Sodale Wetenschappen.

PSYCHOLOGISCHE KRING
I!l 13/10 om 22.00 u: Optreden van 'The Nails', in De Shrink,
ink. gratis. E 15/10 om 20.30 u: Franse Avond, In De Shrink.
I!l 16/10 om 21.00 u: Thanksgiving-party voor en door Psy-
chologie-studenten uit 7 universiteiten, met optreden van
'Pouze', in De Shrink, ink. 30.

VRG
!!l 14/10 om 23.00 u: 1ste kan.-dag, in Albatros.

VTK
1!l13/10 om 20.00 u: Openings-"Vikings" -kantus, in RC, ink.
250/150. !!l13/l0 om 20.00 u: Eerste vergadering Vredesei-
landen, in Sekretariaat Vredeseilanden, Ruelensvest 127. I!l
15/10 om 20.00 u: Doopkantus, in zoal Ons Huis. 1!l19/10
om 11.30 u: Broodjesmiddag, in RC.

WINA
1!l14/10 om 22.00 u: Wina-bar, in Re.

~ KÄFEETEORIEEN ~

15%

20.00 u KONCERT E. Ysaye Ensemble olv Guido De Neve en
Christel Kessel vertolkt Belgische kamermuziek 'Vlaanderen
anno 1980', in Koncertzaal Lemmensinstituut, teeg. 200/150,
org. Koncertvereniging van het Lemmensinstituut.
20.00 u KONCERT Het Nieuw Belgisch Kamerorkest olv Jan
Caeyers brengt muziek van F. Mendelssohn, W.A. Mozart en L.
van Beethoven. in aula Pieter De Somer, teeg. 1500/1000/600,
org. [euqd en Muziek Leuven.
20.30 u FILM 'Poison' van Todd Haynes, een cynisch drieluik
rond de nefaste gevolgen van overtreden maatschappelijke.
wetten, in Stuc, toeg. 150/100.
22.30 u FILM 'Paris is burninq' van [ennie Livingston, over de'
homosubkultuur in de uitgaansbuurt van New York, in Stuc,
toeg. 150/100.

VRIJDAG
10.00 u HAPPENING 11.11.11.-stunt en geld uitdeling, in Op en
rond de vrijdagmarkt (Ladeuzeplein), org. NCOS.
19.30 u FILM 'La CitadelIe' (1988) van Mohamed Chouikh. In de
film worden de traditionele waarden uitgespeeld tegen de evolu-
tie van de Magrebijnse maatschappijen. Plaats van gebeuren is
een dorpje in het westen van Algerië 'El Kalaa', in MCC Mala
Ibrahim, Pater Damiaanplein 10, toeg. 50, org -,Tint en Maja.
20.30 u FILM 'Paris is burning' van [ennie Livingston, over de
homosubkultuur in de uitgaansbuurt van New York, in Stuc,
toeg. 150/100.

ZONDAG
11.00 u APERITIEFKONCERT Catherine Vandevelde, Belgische

laureate van de Koningin-Elisabethwedstrijd 1992, en Peter
Oerlemans (piano) brengen werk van I.Haydn, R.Schumann, e.
Debussy en F. Poulenc, in Oratoriënhof, teeg. 150, orq. CC
Oratoriënhof.
15.00 u HAPPENING Ken-Uw-Stad-wandeling. Tijdens de wan-
deling wordt ditmaal het Amerikaans Kollege door de gidsen
van de Leuvense Gidsenbond, [een Staes & Werner Vlassak,
nader toegelicht, in Vertrek aan de ingang van het Amerikaans
Kollege, toeg. gratis, org. Dienst voor Toerisme.
20.00 u ZANG 'Chor Akademii Rolniczej' van de hogeschool
voor Landbouwwetenschappen uit Lublin, olv Zofia Bernotow-
icz, in Paters [ezuïeten, Waversebaan 220 in Heverlee, org.
Arenbergkoor.

MAANDAG
18.00 u LEZING 'Leuvense eksegeten over de sensatie 'rond de
Dode-Zeerollen', door prof F. Van Segbroeck, in Kleine Aula,
Maria-Theresiakollege, toeg. gratis, org. Alumni-Teologie.
20.00 u INFO Informatieavond doorwerkgroep Vierde Wereld, in
UP, [en Stasstraat 2, org. Universitaire Parochie.
20.00 u LEZING Kulturele najaarslezing met dia's over 'Klokken
en beiaarden te Leuven', door universiteitsbeiaardier Luc Rom-
bouts, in CC Romaanse Poort, lokaal A 1.3, toeg. 75, org.
Leuvense Gidsenbond.
20.30 u DANS 'Sur (Perros del sur)' van het Catalaanse koreo-
grafen-duo Pep Ramis en Mano Muftoz. De produktie wil een
reflektie geven over het individuele en het kollektieve, in Stuc,
toeg. 300/200.
21.00 u FILM 'Pantserkruiser Potemkin' van S. Eisenstein, over de
matrozenopstand op de Potemkin in 1905. Voorafgaand wordt'
'Le Chien Andalou' van Luis Buäuel vertoond, in Stuc, toeg. 150/
100.
21.00 u KONCERT door 10Lemaire, in Stadsschouwburg, org. Jan
Moortgat.
21.00 u VERGADERING MilieuRaad KU Leuven, in Stuc (2de
verdiep.).
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"Misschien hebben we ons als wetenschappers
teveel afgesloten van de rest van de maatschap-
pij. Zonder daarom direkt met slogans te gaan
werken, willen wij toch met onze juridische
dossiersduidelijk maken aan de bevolking waar-
voor het Vlaams Blokstaat." Met deze uitspraak
onderschrijven Tindemans en Hoflack de visie
van LucHuyse. Huyse beweerde dat 241"l0vem-
ber als schokterapie voor Vlaanderen gewerkt
heeft en dat er een "nieuw militantisme van
demokratisch signatuur in opkomst is".
In Leuven zijn de meest opvallende gevolgen

van die schok onderhand wel bekend. Na 24
november is Leuven een viertal anti-racistische
organisaties rijker. Het 'Anti-Racistisch Forum'
is een samenwerkingsverband tussen studenten
en Leuvenaars. Het 'Hand-in-Hand' -komitee en
het 'Objektief-komitee verzorgen de plaatse-
lijke werking voor hun respektievelijke nationa-
le organisaties. Tenslotte werd er een 'Anti-
'Fascistisch Front' opgericht, de Leuvense va-
riant van demilitante organisatie die zich vooral
in het Antwerpse aktief heeft getoond.
Ook in de Leuvense rechtsfakulteit vonden

enkele wetenschappers dat de huidige politieke
krisis ernstig genoeg was om een en ander in
gang te zetten. In de maanden na die fameuze
verkiezingsdatum kwamen een tiental juristen
samen onder de vlag van de 'Verontruste Juris-
ten'. Zij werden aangevuld met een handvol
historici, filosofen, kriminologen en andere
buitenstaanders. Dezegroep was verontrust door
de toenemende intolerantie tegenover vreem-
delingen en door de groeiende kloof tussen
burger en politiek.
Tindemans: "Vrijvlug waren we het eens over
een tweetal principes. Eersten vooral wilden we
een initiatief zonder partij-politieke banden.
Daarnaast vonden we dat het racisme ook met
wettelijke middelen moest bestreden worden. In
het begin was echter alles nogal vaag omlijnd,
en diskussieerden we vooral over de argumen-
ten waarmee we de racistische uitlatingen van
het Vlaams Blok juridisch konden aanpakken.
Toen dook echter plots hun '70-punten-pro-
gramma' als een vergiftigd geschenk uit de
hemel. Van meetaf aan was het voor ons duide-
lijk dat we zo'n publikatie niet zonder meer
naast ons neer konden leggen."
DeVerontruste Juristen besloten hun intiatief

bekend te maken door een aantal vrije tribunes·
te plaatsen in verschillende dag- en weekbla-
den. Eventuele gerechtelijke akties werden voor
een later stadium gereserveerd, ook al omdat
hiervoor een degelijke voorbereiding en een
langduriger onderzoek noodzakelijk was ..
Begin juli publiceerden zij een opgemerkte

Vrije Tribune, waarin zij het '70-punten-pro-
gramma' van het Vlaams Bloktoetsten aan het
Europees Verdrag ter bescherming van de Rech-
ten van de Mens (EVRM).Uit deze tribune blijkt
onder andere dat de eisven het Vlaams Blokom
de oprichting van vreemdelingenorganizaties
te onderwerpen aan een toestemming van de
overheid en hun verbod op familiehereniging
voor niet-Europese vreemdelingen strijdig zijn
met dat EVRM.Ook een andere Vlaams Blok-eis
dat vreemdelingen slechts na tien jaar eigen-
dom zouden mogen verwe~en zou een aanflui-
ting zijn van dat Europees Verdrag. Het meest
nadrukkelijk in strijd met dat EVRMblijft de
oproep van het Vlaams Blok tot verplichte te-
rugkeerven alle niet-Europese werkloze gezins-
hoofden. Dit is immers een nauwelijks omfloer-
ste omschrijving van een kollektieve uitzetting,
verboden door artikel 4 van het EVRM.
Hofladc: «De vele positieve reakties op deze
VrijeTribune - zowel in de media (Humo, BRT,
DeMorgen, ...) als binnen de eigen rechtsfakulteit
- overtuigden ons om verder te gaan. Eenweek
na onze vrije tribune bewees het Vlaams Blokop
de 11 juli-viering welke middelen er voor hen
allemaal aanvaardbaar zijn.»
Het is overigens opmerkelijk hoeveel aan-

dacht het Vlaams Blok aan de aktiviteiten van
de Verontruste Juristen schenkt. In de perskon-
ferentie van het Vlaams Blokna die beruchte 11
juli-viering kwam het initiatiefvan de Verontrus-'
~1urtsten ruimschoots aan bod. Opnieuw wer-
.den de cugumenten herhaald die Filip Oe Wm-
ter in een lange lezersbrief aan 'De Standaard'
al eens op een rijtje had-qezet. In hun 'Vlaams
Blok krant' hadden ze bovendien drie pagina's
nodig om de Verontruste Juristen te counteren.
Een van die artikels, 'Open Dossier: het krom-
denken van linkse juristen' is overigens een
waar scheldartikel aan het adres van enkele
ondertekenaarS van die vrije tribune. Onder de
kop 'rooie rakkers' haalt het Vlaams Blok me-

Verontruste Juristen over Vlaams Blok

De 'Verontruste Juristen' lieten begin juli de eerste keer van zich horen in een
ophefmakende publikatie onder de titel 'Het Vlaams Blok bedreigt de rechts-
staat'. Sindsdien duikt hun naam geregeld op, zelfs in perskonferenties van het
Vlaams Blok. Wie zijn die Verontruste Juristen, en wat hebben ze precies in hun
mars? Veto sprak met twee woordvoerders van die sociaal bewogen akademici:
Kris Hoflack, wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Recht en
Sanienleving, en Klaas Tindemans, assistent aan de Rechtsfakulteit .

teen ook de KU Leuven door het slijk: "Die
Leuvense universiteit is trouwens de leverancier
bij uitstek van verstokte linkse pseudo-intellek-
tuelen. Dat is natuurlijk geen wonder als men
weet dat de vernietigende ideëen van 'Mei 68'
juist te Leuven hun grootste ekspansie hebben
gekend."
Om de insinuatie te kelderen dat het initiatief

enkel zou gedragen worden door een marginale
groep van Leuvense juristen (een verwijt uit de
lezersbrief van Filip de Winter), hebben de Ver-
ontruste Juristen een verbredingsaktie opgezet.
Hiervoor werd een platformtekst opgesteld die
momenteel binnen de Rechtsfakulteit cirkuleert.
Ongeveer negentig procent van de gekontak-
teerde proffen en assistenten heeft die onder-
tekend. In die tekst wordt ekspliciet stelling
genomen tegen het 70-puntenprogramma van
het Vlaams Blok, als "een dokument dat in
strijd is met het EVRMen met de Belgische wet
tegen racisme en xenofobie".

Rechtsgeding
Verderwordt ook de beschuldiging van Filip

DeWinter weerlegd als zouden wetenschappers
zich met die zaken niet hoeven bezig te houden.
"Als rechtswetenschappers beschouwen wij het
als onze taak om, samen met mensenrechten-
organisaties, de verdediging van de rechtsstaat
en de demokratie ter harte te nemen en op de
toepassing van genoemde wetten toe te zien.
Want wetenschap in het algemeen, en gedrags-
wetenschappen (zoalshet recht) in het bijzonder,
ontlenen hun betekenis en relevantie aan de
betrokkenheid bij de samenleving, en bij de
debatten die hierin plaatsvinden. Als rechts-
wetenschappers vaststellen dat aktiviteiten -
zoals deze van het Vlaams Blok - de funda-
menten van de samenleving bedreigen, waar
bet recht en de rechtswetenschap hun legiti-
Qliteit op baseren, dan kunnen zij nietanders
d(m reageren."
Intussen bereiden de Verontruste Juristen ook

de volgende stap voor: een rechtsgeding tegen
het Vlaams Blok op basis van hun '70-punten-
programma'. Dit gebeurt in samenwerking met
de Liga voor de Rechten van de Mens en het
Vlaams Centrum voor Integratie van Migran-
ten (VCIM)- tweeorganisaties die de bestrijding
van het racisme uitdrukkelijk in hun statuten
hebben staan. Volgens de wet op het racisme is
dit een voorwaarde om klacht te kunnen neer-
leggen. Vier gerenommeerde advokaten heb-
ben nu al hun medewerking toegezegd.
Tindemans: "In feitegaan we momenteel na of
onze maatschappij, waarvan het rechtssysteem
één aspekt is, over de nodige middelen beschikt
om het racisme te bestrijden. In elk geval be-
staat er in Belgiëeen wet op het racisme. Ermoet
dus onderzocht worden ofdie wet opgewassen is
tegen dit verschijnsel. Als dit inderdaad zo is,
kunnen we een rechtsgeding tegen het Vlaams
Blokbeginnen. Zoniet zullen we onze akties op
een ander manier moeten voeren. Het is immers
niet uitgesloten dat de manier waarop het
Vlaams Bloknu zijn verhaal vertelt zo subtiel is
dat het niet onder de kwalifikatie van 'racisme'
valt. Het strafrecht heeft immers zijn eigen ma-
nieren om misdrijven te kwalificeren. Dit
betekent daarom nog niet dat we niet kunnen
spreken van racisme, maar enkel dat er geen
sprake is van racisme in de juridische zin."
Hoflack: "Het is elk geval nu te voorbarig om de
woorden 'falen van ons rechtssysteem' In de
mond te nemen. Op dit moment hebben we nog
alle vertrouwen in het gerechtelijke apparaat.
Wedenken dat het racisme nu nog op afdoende
manier kan bestreden worden. Eenvan debedoe-
lingen van onze aktie is immers de wet op
racisme bij het grote publiek bekend te maken
en strikter te laten toepassen. In de periode '81-
'89 werden op een totaal van 1266klachten niet
minder dan 977 zonder gevolg geklasseerd. Van
de 289 resterende klachten bereikten er 43 het
gerechtelijk stadium. 78 procent van de geval-
len wordt dus geseponeerd. Ook al moeten die
cijfersenigszins gerelativeerd worden, toch blijkt
duidelijk dat er een en ander misloopt met de
wet.»

Tindemans: «Het voornaamste probleem met
de wet is dat ze eerder het aanzetten tot racisme
veroordeelt dan het eigenlijke bedrijven van
racisme zelf. Het is duidelijk een racisme-wet,
niet een non-diskriminatiewet.»
Dat de anti-racismewet door het justitieel

beleid tot nog toe altijd met grote omzichtigheid
werd behandeld, is al bij al niet zo verwonder-
lijk. Dezewet grijpt immers direkt in in een van
de basisvrijheden van onze samenleving, name-
lijkJlet recht op vrijemeningsuiting. Het gerecht
heefi dan ook de refleks ontwikkeld om zich te
distantiëren van politiek getinte rechtszaken.
Overigens hebben de Verontruste Juristen niet
de bedoeling om het Vlaams Blok als politieke
faktor uit te schakelen.
Tindemans: «Wehebben geen problemen om
het Vlaams Blok te laten veroordelen op basis
van hun ideëen zoals die in hun '70-punten-
programma' geformuleerd staan. Diepraktijken
willen we de wereld uit helpen. Nu worden
gerechtvaardigde onrustgevoelens van sommige
mensen - bepaalde integratieproblemen en
identiteitsproblemen zijn maar al te reëel -
misbruikt door een partij die enkel in macht
geïnteresseerd is. Die banden willen wij door-
breken."
"We kurmen dit gerust ,vergelijken met de

situatie van de Volksunie in de jaren vijftig.
Toen bevatte het programma van de VU ook

Ze zien er verdomd verontrust uit die juristen

behoorlijk wat elementen die je nu terug vindt
bij het Vlaams Blok, en waarover men toen ook
vaak de wenkbrauwen kon fronsen. Het na-
tionalisme van de VU uit de jaren vijftig was
immers een rechts nationalisme, vergelijkbaar
met de houding van het Vlaams Blokvandaag.
Denken we maar aan de vroegere VU-attitude
ten opzichte van de faciliteiten of de amnestie-
problematiek en hun intolerantie ten opzichte
van de Walen. Vanaf 1960-65 is de VUdoor een
verbreding van haar programma een 'normale'
partij geworden. In de jaren zeventig groeide
tenslotte ook bij hen het besef dat er geen
federalistische staat mogelijk was zonder metde
Walen te praten."
Hoflack: "Dievergelijking gaat wel niet op voor
wat hun houding tegenover het racisme be-
treft.»
Tindemans: "Als het Vlaams Blok echter ook
op die manier zou kunnen evolueren, krijg je
een gewone rechtse partij. Als dan tien procent
van de mensen door die partij aangetrokken
worden, kunnen wij daar geen problemen meer
mee hebben. We proberen op dit vlak ook zo
konsekwent mogelijk te zijn. Als het Vlaams
Blok zich opstelt tegen migrantenorganisaties,
verwijzen wij naar Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens die het recht op vrijheid
van vereniging garandeert. Volgensdit verdrag
kunnen enkel bepaalde aktiviteiten van die
verenigingen beperkt worden in naam van de
nationale veiligheid of de openbare orde. We
moeten dan ook eenzelfde houding aannemen
ten opzichte van het Vlaams Blok.Als verenig-
ing mag het Vlaams Blokbestaan, maar bepaal-
de van haar aktiviteiten en praktijken moeten
momenteel bestreden worden met alle moge-
lijke juridische rniddelen.»

Pieter Vandekerckhove

"furistenmoeten de verdediging van de
rechtsstaat op zich nemen"

(foto Rob Stevens)


