
Dezeweek brengt 'tStuc twee films en een vijftal videofilms met
van de partij, maar er zijn er meer. Een tipje van de sluier

tema homoseksualiteit. Uiteraard is Tom Kalin
""
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Bijna-beursstudenten bijna weg?
Ondanks het feit dat België er zich in internationale verdragen toe
verbond het onderwijs volledig kosteloos te maken, heerst in ons
land nog steeds de traditie inschrijvingsgeld te eisen van mensen
die hogere studies volgen. Op deze, op zich ondemokratische, regel
wordt wel een sociale korrektie toegepast. Het bedrag dat betaald
wordt als inschrijvingsgeld, is voor een stuk afhankelijk van het
inkomen van de ouders van de student. Zo is er aan de KU Leuven

, _ _ _ _ _ 7.600 frank) een special
tarief voor beursstudenten (3200 frank) en voor bijna-beurs-
studenten (9300 frank). Het nut van de laatste kategorie wordt de
laatste tijd regelmatig invraag gesteld. Een van de betere voorstel-
len tot wijziging in dat verband komt van Frans Devenyns,
koördinator van de Sociale Dienst van de KU Leuven. 6BINNENIN'

zonder diskussie in de prullebak
werpt. Alle bijna-beursstudenten een
beurs toekennen zou het aantal beur-
zen met tien procent doen stijgen.
Zelfs in dat geval zou het aantal beur-
zen nog niet terugkomen op nivo van
pakweg vijf jaar geleden. Sinds 1989 is
dat aantal met twintig procent ge-
daald. Of de minister tot deze (mini-
male) inhaalbeweging wil overgaan,
valt nog af te wachten.

Wim De Rop
Tijl Vanbrabant

De kategorie van bijna-beursstuden-
ten werd in 1978 ingevoerd. Als gevolg
van de anti-krlsiswet van de regering
Tindemons werd het volledig inschrij-
vingsgeld toen verhoogd van vijfdui-
zend naar tienduizend frank. Omdat
het verschil tussen beurs- en niet-
beursstudenten hierdoor plots heel
groot werd besloot men de tussen-
kategorie van de bijna-beursstuden-
ten in te voeren.
Om van het tarief van bijna-beurs-

student te kunnen genieten mag het
netto belastbaar inkomen van het ge-
zin van de student ten hoogste vijftig-
duizend frank boven de maksimurn-
inkomensgrens voor beursgerechtig-
den liggen. Die vijftigduizendgrens is
in 1978 vastgelegd en werd sindsdien
nooit meer aangepast. De grens tus-
sen beursstudenten en bijna-beurs-
studenten wordt in reëele termen dus
steeds smaller. Op dit moment komen
slechts een vierhonderdtal studenten
aan de KU Leuven in aanmerking
voor het bijna-beursstudententarief.
Daarbij komt dat de tussenkategorie
voor heel wat administratieve over-
last zorgt, zowel voor het studenten-
sekretariaat als voor de student zelf.

ten en bijna-beursstudenten - nu
dus nog steeds vijftigduizend frank -
koppelen aan de indeks van de le-
vensduurte. Maar dat is voor Deve-
nyns maar een halve oplossing. Vol-
gens hem zou het beter zijn de tussen-
kategorie gewoon afte schaffen en de
maksimum-inkomensgrens om beurs-
gerechtigd te zijn met vijftigduizend
frank te verhogen. Die maksimum-
inkomensgrens ligtvolgens Devenyns
al jaren op een veel te laag nivo. Men
moet immers al een onaanvaardbaar
laag inkomen hebben om nog aan-
spraak te kunnen maken op een rea-
listische studiebeurs. De gevolgen van
heel het voorstel Devenyns zijn duide-
lijk. Studenten die vroeger in de
tussenkategorie vielen, worden dan
beursstudenten, betalen dus het mini-
mum-inschrijvingsgeld errkrijgen een
beurs van minstens vijfduizend frank.
Bovendien worden het studentense-
kretariaat en de betrokken studenten
verlost van heel wat administratieve
overlast.
Jammer genoeg kreeg Frans Deve-

nyns van de bevoegde instanties nog
steeds geen antwoord op zijn voorstel-
len. De universiteit wil waarschijnlijk
iedere vermindering van inkomsten
uit inschrijvingsgelden tegengaan. De
minister van zijn kant heeft al meer-
maals duidelijk gemaakt dat hij ieder
voorstel dat een verhoging van het
budget voor studietoelagen impliceert

Roze Drempel 25jaar
6,7 en 12

Vorige week vertelde mij een mooie
jongen dat zijn lievelingskleur roze
is. "Ik heb daar helemaal geen pro-
bleem mee", zei ik en ben op zijn
aanbod ingegaan, want ik ben
nogal ruimdenkend en altijd te
vinden voor een eksperiment. Veto
bekent kleur. Het resultaat heb je
in je pollen.

Betoging 2
1500 mensen lieten hun ware ge-
aardheid zien. Voor velen was het
een opluchting om voor hun ware
gevoelens uit te komen. Alleen, hoe
vertel ik mijn vader dat ik anti-ra-
cistisch ben.

Vermandere 10
De herenliefde, nee dat bestaat bij
ons in de Westhoek niet. En trou-
wens dat mag niet van de paus,
maar daar trekken wij ons niets
van aan.

Overlast
Het minste wat men kan doen, stelt

Frans Devenyns, is de maksirnurn in-
komensafstand tussen beursstuden-
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Leuven Bloedserieus

,
-positief?

Tenzij u vijf jaar madeliefjes bent ';'ezen plukken op de zuidpool,
weet u vast wel dat Leuven Bloedserieus Diet het nieuwe charme-
offensiefvan de Leuvense politie is, of de titel van de biografie van
onze rektor, maar wel de grootscheepse jaarlijkse bloedinza-
melingsaktie die tot vorig jaar eenzaam door de Landbouwkring
LBKwerd georganiseerd. Een overzicht.

Leuven Bloedserieus zag het levens-
licht in 1990, toen Karel 'Sjorel'Borck-
mans, toenmalig preses van LBK, sa-
men met zijn presidiumploeg het ini-
tiatief uit de grond stampte. Ze werk-
ten het koncept uit de bloedgifte te
koppelen aan een koncert aan ver-
minderde prijs, om zo het studenten-
publiek een ekstra stimulans te bezor-
gen, en de drempelvrees om bloed te
geven aanzienlijk te verlagen. De
schrik voor de prik bleek inderdaad
kleiner dan algemeen werd aangeno-
men, want met1300 deelnemers werd
de aktie een onverhoopt sukses. Men
.maakte erom die reden dan maar een
jaarlijks weerkerend evenement van,
maar van kinderziekten bleef het niet
gèspaard. Zo was het een voortdu-
rende zorg een geschikte lokatie te vin-
den waar de koneerten konden
plaatsvinden, zonder de omwonen-
den al te zeer voor het hoofd te stoten.
Bloedserieus vond reeds plaats in een
tent aan het sportkot en op de
schaatsbaan van Haasrode, zeker
geen ideale lokaties. Dit probleem lijkt
zijn beslag te hebben gekregen door
het vinden van een min of meer vaste
ek in zaal Corso.
Voorts stagneerde de laatste jaren

de toeloop van bloedgevers, zodat
men bleef hangen tussen 1400 en
1500 donors. Op zich nog steeds geen
slecht resultaat, alleen jammer dat de
kosten nagenoeg nooit konden gedekt
worden, zodat steeds op de goodwill
van Het Vlaamse Rode Kruis moest
gerekend worden om het gemaakte
financieel verlies bij te passen, en dit
ondanks de jaarlijks toenemende
sponsoring. Om een mouw te passen
aan deze bi jkomstigheden wordt er dit
jaar dankbaar gebruik gemaakt van
het feit dat er sinds een tweetal jaar
ook iets bestaat als Gent Bloedserieus,
georganiseerd door Vlaamse Land-
bouwkundige Kring Gent. Leuven en
Gen~noedserieus zullen dit jaar voor
het eerst gelijktijdig plaats vinden,
kwestie van meer pers en publiciteit te
vergaren. Ook de opening in de Leu-
vense aktie naar Medica toe is nieuw
van dit jaar. We vroegen tekst en uit-
leg aan Steven Vannes, werkgroep
LBK Leuven Bloedserieus, en Katleen
Van Emelen, werkgroep Medica Leu-
ven Bloedserieus.
De samenwerking met Medica werd

niet ingegeven door het tanende en-
toesiasme bij LBK.Alleen werd er van-
uit de algemene raad van LBKvoorge-
steld het projekt dit jaar samen met
Medica en VLK Gent te organiseren.
Steven Vannes: "Op die manier zou-
den we de aktie beter kunnen koördl-
neren, met als enige dOelstelling het
aantal donors op te voeren." Enkelin-
gen bij LBKbetreurden hetteloorgaan
van 'hun' prestigeprojekt, maar ook
tot diegenen drong het door dat het
meest wezenlijke aan deze aktie het
verzamelen van zoveel mogelijk bloed
is, en dat de naam en faam van LBKin
deze -materie van ondergeschikt be-
lang is. Medica werd wel pas in augus-
tus echt bij de zaak betrokken en
moest om die reden nog in alleri jl een
werkgroep Bloedserieus oprichten.
Katleen Van Emelen: "Alles moest dus
snel geregeld worden, maar onze wer-
kers zijn entoesiast, en zeker naar vol-
gend junr toe'zien we onze samenwer-
king tot volle bloei komen. "
Dat kan ook maar beter, want na

deze editie komt er een evaluatie-
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vergadering tussen LBK en Medica,
waar het partnerschap zal besproken
worden. Mocht het duidelijk worden
dat Medica geen meerwaarde aan het
projekt geeft, zou LBKmisschien kun-
nen besluiten dat het huwelijk geen
vruchten heeft afgeworpen en dat ze
naar de toekomst toe weer hun eigen
boontjes gaan doppen. Al heeft nie-
mand het daar voorlopig over, uiter-
aard. Beide partijen maken gewag
van een voorbeeldige samenwerking,
zoals mag verwacht wdrden van een
jong koppel.

Krater
Wat de prijzen van de optredens

betreft, zijn beide organisatoren op de
hoogte van de bezwaren die cirku- ,
leren. Zo begrijpen ze best dat som
mige kandidaat-donors zich meer
aangesproken zouden voelen als ze
kosteloos naar de optredens zouden
mogen, in plaats van met 100 frank
korting in het riet te worden gestuurd.
Steven Vannes: "We mOPtpn pchter
opletten dat we onze goede bedoelin-
gen niet kelderen door een enorme fi-
nanciële krater achter te laten, Zelfs
onze sponsorinq laat ons niet toe grote
risiko's te nemen." Daar zou tegen-
over moeten staan dat elke donor dit
jaar zou kunnen rekenen op een ze-
kere vergoeding in natura. Er waren
dit jaar trouwens vergevorderde ge-
sprekken met de direktie van Alma,
die zich bereid toonde een gratis maal-
tijd te verstrekken aan iedere deelne-
mer. Jammer genoeg sprongen die
gesprekken te elfder ure af, zodat het
ook dit jaar bij een puddinkje zal blij-
ven. •
Een ander schoentje dat ieder jaar

knelt is het feit dat Leuven Bloed-
serieus, ondanks de grote toeloop en
de massale sponsoring, nog steeds
niet zelfbedruipend is. De houding
van het Rode Kruis hieromtrent is dub-
belzinnig te noemen. Enerzijds profi-
teren ze van de massale belangstel-
ling en trekken ze met hektoliters
bloed huiswaarts, anderzijds laten ze
ieder jaar in het midden of ze al dan
niet financieel zullen bijspringen, om
het daarna zonder veel morren toch te
doen, Steven Vannes: "Hun houding
is natuurlijk enigszins begrijpelijk. Ze
zijn geen multinational die grote be-
dragen langs vensters en deuren bui-
ten kan gooien, en daarom manen ze
ons tot enige gepaste voorzichtigheid
aan. Waarvan akte." Daar staat wel
tegenover dat, mocht er voor de ver-
andering eens goed geboerd worden,
de organisatoren wel van plan zijn de
winst over te maken aan het Rode
Kruis.
Het eeuwige twistpunt blijft natuur-

lijk of door zo'n aktie op poten te zet-
ten geen 'Bloedserieus-effekt' in de
hand gewerkt wordt. Zo van die men-
sen die maar één keer per jaar bloed
geven, en dit precies op Leuven Bloed-
serieus. Om dat te vermijden wordt er
intensief promotie gemaakt voor
meermaals bloedgeven in het bloed-
en transfusiecentrum te Leuven. Kat-
leen Van Emelen: "Meer kunnen we
ook niet doen. Je kan de mensen er
niet naar toe slepen." Al zou het wel
een leuk zicht zijn, natuurlijk.

Alain Lacroix

Zie ook pagina's 3 en 10
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Alle lezersreekties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in de

's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
Debrieven moeten betrekking hebben op in Vetobehandelde onderwerpen

of op Leuvense (studenten)aktualiteit. Anonieme brieven komen nooit in
aanmerking: de schrijver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendma-
ken. Slechts uitzonderlijk, en na uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kun-
nen ze weggelaten worden in Veto.
Brieven die langer zijn dan 35 regels van 68 aanslagen (spaties inbegrepen,

wat overeen komt met ±1,5 getikte bladzijde met dubbele interlinie) ~iden
in principe ingekort. De redaktie behoudt zich het recht voor brieven niet te
plaatsen.

Scholieren en studenten betogen
in Leuven

Anti-racisme? Ja, maar
niet als het regent
Vorige week woensdag was Leuven getuige van twee anti-racis-
tische betogingen. Inde voonniddag was er een scholierenoptocht.
's Avonds was er een tweede betoging tegen fascisme en racisme.
Beide manifestaties verliepen vrijwel rimpelloos.

De ochtendbetoging was door Ob-
jektief479.917, MLBenRode Jeugd op
touw gezet. Ze kaderde in een natio-
nale scholierenstaking. In Antwer-
pen, Gent, Brussel, Mechelen en St-
Niklaas vonden gelijkaardige mani-
festaties plaats. De manifestatie die's
avonds doorging, was het werk van
LosBuenos in samenwerking met en-
kele andere progressieve verenigin-
gen.

Rond negen uur in de voormiddag
verzamelden een tweehonderdtal
scholieren zich op het Ladeuzeplein.
Dit ondanks het feit dat er repressieve
maatregelen waren aangekondigd
vanwege enkele scholen. Na een tocht
door Leuven kwamen zij om tien uur
terug op het Ladeuzeplein, waar een
kleinere groep studenten zich bij hen
aansloot. Om kwart over tien vertrok
de hele groep richting Bondgenoten-
laan. Onder een stralende hemel werd
een vooraf uitgestippeld parkoers
door Leuven afgelegd. De politie was
overvloedig aanwezig, erwerden geen
incidenten gemeld en de optocht ver-
liep in een ontspannen en ludieke
sfeer.
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Intrede
's Avonds was het slechte weer de

eerste grote tegenvaller. Hoewel het
niet stortregende was het voor velen
toch te nat om hun cocoon te verlaten.
Een behoorlijke groep jongeren - de
ordediensten telden achthonderd, de
organisatoren vijftienhonderd beto-
gers - vond de weg naar het Ladeu-
zeplein. De opkomst was dus bedui-
dend lager dan die voor een gelijk-
aardige betoging in 1991. Toen slaag-
de het inmiddels ter ziele gegane Anti-
Radstische Forum er namelijk in met
drieduizend mensen het Ladeuze-

plein volledig te vullen.
De klein-linkse bewegingen waren

ook deze keer aanwezig. Hoewel er
kontakten waren gelegd met de vak-
bonden, was het, zoals wevorige week
schreven, allemaal te vlug gegaan om
de bonden in staat te stellen hun basis
te raadplegen: geen ABYV-of ACV-
vlaggen in de groep. Omstreeks half
acht zette de betoging zich onder be-
geleiding van de Leuvense politie in
beweging. Via de BlijdeInkomststraat
ging het richting statien. Vandaar
trok de stoet de Bondgenotenlaan in.
Op de Grote Markt werd voor de eerste
maal halt gehouden en werd 'geen
fascisten in de raad' geskandeerd,
alluderend op de intrede van het
Vlaams Blok in de Leuvense gemeen-
teraad.

Intiem
In de Vaartstraatdreigden demani-

festanten even van het parkoers af te
wijken. Het snelle ingrijpen van Van-
sina's manschappen verhinderde dat
echter. Ook een medewerker van Los
Buenos maande de betogers aan de
juiste weg verder te zetten. Ondertus-
sen werd er luidkeels gezongen en ge-
roepen. Racisme, fascisme en sek-
sisme moesten het ontgelden.

Na dat kleine incident volgden de
anti-racisten zonder problemen het
uitgestippelde parkoers. Dat leidde
hen terug naar de Grote Markt en via
de Naamsestraat kwamen de beto-
gers op het Hogeschoolplein terecht.
Evenontstond erverwarring toen men
naast het voormalige hoofdkwa@er
van het Nationalistisch studenfên-
verbond (NSV), een organisatie die
meer dan intieme betrekkingen met
het Vlaams Blok onderhoudt, pas-
seerde. Vele betogers wisten niet dat

11Real art has the capacity to make
us nervous. JI (Susan Sontag)

VOrige week beschreef ik op een
ietwat slordige manier (waarvoor
mijn ekskuses) mijn ervaringen als
naaktmodel. Ik had mijn verhaal
gestaakt bij het begin van de pauze.
Tijdens deze pauze stap (of val) ik
van mijn verhoog en begeefme on-
der de men~n teneinde hun krea-
ties te bewonderen. Als ik deze kun-
stenaressen in spe heb afgeschil-
derd als een horde rankuneuze
huisvrouwen dan was dat mis-
plaatst. Feitelijk zijn het sympa-
tieke, ietwat moederlijke types die,
wan{_leer ik nies, als een man
(vrouw) op me af stormen en me
een zakdoek aanbieden. En dat
zegt natuurlijk niets over de kwali-
teit van hun werk.
Dat werk dus. Het is altijd akelig
jezelf naakt weergegeven te zien,
zeker als de weergave afwijkt van
wat je gewoonlijk meent te bespeu-
ren in een spiegel.
Er zijn twee soorten afwijkingen:
a) Monstruositeiten die van per-
soon tot persoon en VdII1 week tot
week verschillen. Deze zijn draag-
lijk en doen me niet twijfelen aan
mijn zelfperceptie. Mijn voet mag
gerust even groot zijn als mijn

borstkas, als hij op de volgende teke-
ning maar weer krimpt tot normale
proporties. Hetzelfde geldt voor mijn
mond, neus, oren, handen, enzo-
voort.
b) Lichamelijke gebreken die overal,
week na week opduiken, in casu: een
gebrek aan spieren, een teveel aan
heupen en vooral een paar borsten
om 'u' tegen te zeggen. De kon-
tinui"teit waarmee men mij deze attri-

buten toeschrijft brengt me in ver-
warring en een reaktie van mijnen-
twege blijft dan ook niet uit. Ik rep me
naar de dichtstbijzijnde fitnessgele-
genheid en begin te werken aan de
mannelijkheid van mijn figuur, we-
kenlang, met grote discipline. Maar
aan de tekeningen verandert er niets.
Ik vraag een persoonlijke begeleider
en krijg de turnleraar uit mijn nacht-

merries toegewezen. Die verzwaart
mijn programma tot ik bij elke be-
weging mijn vezels hoor kraken.
Stilaan krijg ik spierpijn opplaatsen
waarvan ik voordien niet eens
vermoedde dat ik er spieren had.
Maar op de akademie blijft alles
hetzelfde: ik blijf een vadsige
Poseidon, zonder baard of drietand
maar met buste.
Deze kwelling zet zich nog enige
tijd yerder tot ik op zekere dag tij-
dens de pauze mijn tranen zit te
verbijten (later zou blijken dat ik
een ontsteking op de borstspieren
had). Schuchter als eekhoorns ko-
men de leerlingen opme af en infor-
meren ze naar de aard van mijn
smarten. Met een krop in de keel leg
ik hen mijn probleem voor...
Nadat ze enkele blikken van ver-
standhouding hebben uitgewisseld
zegt de oudste verontschuldigend:
- Dat van die borsten ... dat is nor-
maal ... Je moet weten, wij tekenen
hier al jaren vrouwen en overscha-
kelen is niet makkelijk. Jemoet dat
niet persoonlijk opnemen ... euh ...
begrijp je?
Waarop ik, temidden een overaan-
bod van papieren zakdoekjes, in
snikken uitbarst.

AW

het huis sinds kort door buitenlanders
wordt bewoond. De Leuvense vleugel
van het NSVzou nog steeds dakloos
zijn. Onlangs verscheen er in het
rechtse blad 't Pallieterke een oproep
tot steun. Op het Hogeschoolplein
werd de betoging ontbonden en volg-
de er een aktiemeeting in de Grote
Aula van het Maria-Theresiakollege.

De hele manifestatie verliep zonder
inddenten. De betogers hielden zich
netjes aan de afspraken en er werd
dan ook niemand opgepakt. Hoewel
de organisatoren vrij tevreden leken,
was de opkomst allesbehalve spekte-
kulair. De Leuvense studenten lijken
te wennen aan de verkiezingsresul-
taten van het Vlaams Blok, of lag het
toch aan het weer?

Feest
Op de aktiemeeting in het Maria-

Theresiakollege werden enkele kon-
krete dingen afgesproken en werd er
gediskussieerd over de inhoud van het
eenheidsfront. Allereerst stelde men
een samenkomst voor in 's Meiers-
straat 5 volgende woensdag om te rea-
geren tegen de uitwijzing van een
(niet erkende) politieke vluchteling uit
Nepal (zievorige Veto). Dan waren er
drie voorstellen wat het initiatief Ob-
jektiefbetreft. Vrijdag 18, zaterdag 19
en zondag 20 november wilmen drie-

2 Veto, IQlJTgang 21 nr. 9 dd. 14 nowmber

Vakature Velo
In januari 1995 begint de vzw Velo
met de verhuur van fietsen aan stu-,
denten. Eenaantal jongeren zullen in
de fiets-werkplaats trachten voldoen-
de werkervaring op te doen. Deze jon-
geren moeten begeleid worden om zo
goed mogelijk voorbereid op de ar-
beidsmarkt te komen. De CV Leuco
wenst dan ook zo snel mooeliik aan te
werven: een technisch begeleider voor
het fietsatelier Velo.Voorkeur voor ie-
mand met technische en pedagogi-
sche opleiding. Voorwaarden:
-kennis en vaardigheden hebben of
willen verwerven in het begeleiden
van jongeren.
-technische inzichten hebben en kun-
nen overbrengen.

Brief en cv te richten voor 18 no-
vember aan CV Leuco, tav Koen De
Punder, Bondgenotenlaan 131, 3000
Leuven, tel 20.16.55.

duizend handtekeningen verzamelen
in Leuven alleen (dit is het aantal
stemmen dat het Vlaams Blok kreeg
bij de laatste gemeenteraadsverkie-
zingen). Dan is er 24 november een
aktiedag in ontmoetingszaal Pan-
gaea waar men een symbolische
muur wil bouwen tegen het racisme.
Ook riep men op om naar het over-
winningsfeest te komen van Objektief
op 25 november. Tegen dan wil men
één miljoen handtekeningen ophalen
ter ondersteuning van het wetsvoor-
stel-Hamie, dat onder bepaalde voor-
waarden de nationaliteit automa-
tisch wil toekennen aan migranten. Er
was ook nog een voorstel om te beto-
gen bij de eerste bijeenkomst van de
nieuwe gemeenteraad in januari,
waar dan een Vlaams Blok-gemeente-
raadslid zal zetelen.

Verstand
Inhoudelijk had men het vooral

over het initiatief Objektief. Een ge-
deelte van het front wil gewoon vech-
ten voor gelijke rechten voor vreemde-
lingen en Belgen zonder verdere kon-
krete invulling. Eenander gedeelte wil
achter het wetsvoorstel Harnie van de
petitie Objektief staan. Nog anderen
haalden het wetsvoorstel van Agalev
aan om gemeentelijk stemrecht te be-
komen voor bepaalde migranten. Dit
deed dan weer de vraag rijzen wat
Agalev onder volledige politieke en
sociale gelijke rechten verstaat.

RoelStaes
Jasper Nuyens
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Studiebeurzen wel vroeger uitbetaald

Van den Bossche tast in beurzen
Tot enkele jaren geleden moesten beursstudenten vaak maan-
denlang wachten (soms tot mei) voor ze een frank van hun beUIS
zagen. Vlaams minister van onderwijs Luc Van den Bossche wou
deze scheve situatie rechttrekken en nam zich voor de beurzen
voor 31 december te betalen. De minister lijkt in zijn opzet te
slagen (behalve dan voor de onvolledige en gekompliceerde aan-
vragen), maar moet daarvoor wel strikter optreden. Het imago
van de rninisterinzake studietoelagen had inelk geval een 'boost'
nodig na de besparing van zeshonderd miljoen die hij vorig jaar
doorvoerde.

Dat de laattijdige uitbetaling van
studiebeurzen een reëel probleem
vormde voor vele studenten, wordt
aangetoond door de praktijk in de
Sociale Dienst van Studentenvoor-
zieningen KU Leuven. leder jaar be-
taalt deze dienst voorschotten aan
studenten die onmogelijk lang op
hun beurs kunnen wachten en daar-
door op zwart zaad zitten. Frans De-
venyns, koördinator van de sociale
dienst, konstateert sinds enige tijd
een sterke terugloop van de voor-

schotten op studiebeurzen.
Enerzijds zijn er nu eenmaal min-

der beurzen waarop een voorschot
kan betaald worden, en anderzijds
worden de beurzen nu inderdaad
vroeger betaald. Ook volgens mede-
werkers van mevrouw Vanlangen-
donck, direktrice van de dienst Stu-
dietoelagen, is de minister in zijn
opzet geslaagd. Iedere student die
zijn aanvraag, met volledige gege-
vens, indient voor 31 oktober krijgt
zijn beurs ten laatste op 31 december

Als uw aders er zo uit zien als die op de foto, is het hoog tijd voor een
aderlating. (foto Laurens Snijman)

Regels
Bloedserieus

Dinsdag 15 november kunt u van 11 tot 15 uur naar de bloed-
inzameling op Gasthuisberg, meer bepaald bij Onderwijs en
Navorsing. Woensdag kunt u in De Valk (Tiensestraat) en in
sporthal De Nayer (aan het Sportkot) van 9 tot 18 uur naar de
bloedafname. 's Avonds openen om 20 uur de deuren van het
Maria- Theresiakollege voor het optreden van Willem Vermandere.
Donderdag kunt u om 19.45 uur terecht voor een reeks koneerten in
zaal Corso. The Limits (een groepje van LBK) trappen af, gevolgd
door De Mens. Top ofthe bill zijn The Wizards ofOoze, waarna er
nog een td zal volgen.

De prijzen voor de optredens zijn, in vergelijking met vorig jaar,
hetzelfde gebleven: 150 frank voor bloedgevers, niet-bloedgevers
betalen 250 frank in voorverkoop en 350 aan de kassa. Voor Willem
Vermandere wordt er slechts een beperkte voorverkoop gehouden,
wegens de kleine kapadteit van het Maria Theresiakollege. Deze
voorverkoop zal enkel geschieden in de bloedafnamecentra. Kaar-
ten voor het koncert in zaal Corso zullen in voorverkoop te verkrij-
gen zijn in de studentenrestaurants, in de fakbars van LBK en
Medica, en bij JJ Records in de Parijsstraat.
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Studietoelagen dit akademiejaar
een enorme kampagne om de beur-
zen te promoten. Dat was trouwens
een van de dringendste aanbevelin-
gen van het Hoger Instituut voor de
Arbeid (Hiva) dat hierrond onder-
zoek verrichtte. Vanuit verschillende
hoeken komt echter nu al de kritiek
dat de promotisaktie van dit jaar
niet genoeg gencht was en dat de
oproep nog duidelijker en eenvoudi-
ger moet. Voorlopig is het nog ondui-
delijk of de aktie enig effekt had,
omdat de beursaanvragen nog altijd
toestromen.

Noden
De sterke vermindering van het

aantal uitgekeerde beurzen zorgt ui-
teraard voor een enorme besparing
op het budget voor studiefinande ...
ring. Vorig jaar werd zeshonderd
miljoen bespaard. Minister Van den
Bossche ontkent dat. Volgens hem is
de vermindering van het budget dit
jaar louter het gevolg van zijn aktie
om de studiebeurzen voor het jaar-
einde uit te betalen. Hierdoor moest
hij vorig jaar zogezegd tweemaal
studiebeurzen uitbetalen waardoor
het budget eenmalig sterk verhoogd
werd, een op zijn minst doorzichtige
argumentatie. Om de reële bespa-
ring te zien hoeft men enkel het to-
taal bedrag van de beurzen die voor
het akademiejaar 1993-94 uitge-
keerd werden te vergelijken met het
totaalbedrag voor 1992-93. Als men
die vergelijking uitvoert kan men
niet anders besluiten dan dat er zes-
honderd miljoen bespadrd is.
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van hetzelfde jaar. Bijgekompliceer-
de aanvragen, of aanvragen waarin
gegevens ontbreken kan uiteraard
geen tijdige uitbetaling gegaran-
deerd worden.
Men kan zich hierbij de vraag stel-

len of het niet weer de sociaal zwak-
keren zijn die op hun honger blijven
zitten. Het aanvragen van een stu-
dietoelage is immers een komplekse
aangelegenheid. De minister heeft
de formaliteiten voor het aanvragen
van een studiebeurs trouwens nog
versterkt: beursaanvragen die na 31
oktober ingediend zijn, worden van-
af nu onherroepeli jk geweigerd (ten-
zij in negen uitzonderlijke gevallen,
opgesomd in een kadertje in de Veto
van vorige week).

Dienen
Onder Daniël Coens, de vorige mi-

nister van onderwijs, werden laat-
tijdige aanvragen in blok opgevist
en toch nog behandeld. Deze gratie-
maatregel verhoogde de sociale
rechtvaardigheid van het studie-
beurzensysteem. Bij de laattijdige
aanvragen zitten immers heel wat
beursgerechtigde studenten die het
moeilijk hebben met het vervullen
van de formaliteiten en niet beseffen
dat het van geen belang is"of een
beursaanvraag volledig is, zolang ze
maar op tijd ingediend wordt. De
ontbrekende informatie wordt later
door de Dienst Studietoelagen opge-
vraagd. Op de Soda Ie Dienst aan
onze universiteit is men zich bewust
van het probleem. In de laatste week
van oktober kreegmen op die dienst
nog veel vragen in verband met
beursaanvragen. Veel studenten
wachten met hun aanvraag tot de
laatste dag. Omdat dit jaar de post
op 31 oktober maar op zaterdag-
ritme werkte moest de Sociale Dienst
zelfs een aantal mensen bezweren
naar het postkantoor aan het station
te gaan om toch maar niet te laathun áanvraag in te dienen.

De harde lijn die minister Van den
Bossche momenteel volgt is in ieder
geval niet van aard om de daling
van het aantal beurzen te stoppen.
Feit is dat er ieder jaar minder en
minder beurzen worden aange-
vraagd. Op vijf jaar tijd is het aantal
beurzen met maar liefst twintig pro-
cent gedaald. De komplekse aan-
vraagprocedure en de strengheid
van Van den Bossche spelen hierin
zeker een rol. De echte oorzaken lig-
gen echter dieper. Sodale Raad ijvert
al jaren voor een aanpassing van de
te lage inkomensgrenzen en een
jaarlijkse indeksering van de beurs-
bedragen. Op het kabinet van minis-
ter Van den Bossche wijt men de da-
ling van het aantal beursaanvragen
vooral aan het feit "dat mensen te-
genwoordig minder naar radio en tv
luisteren en kijken en daardoor min-
der bewust zijn van hun rechten".

Totaal
Om de beurzen toch wat meer be-

kendheid te geven, voerde de Dienst

Systeem
Voor een deel werd het bespaarde

geld terug aangewend voor de de-
mokratisering van het onderwijs. De
sociale toelagen voor de hogescho-
len worden er immers mee betaald.
Het grootste deel van dat geld ver-
dween echter in de grote onderwijs-
pot. De minister weigert pertinent,
ondanks druk van zowel universitei-
ten als studenten, de bespaarde mid-
delen te gebruiken om het systeem
van studietoelagen te laten beant-
woorden aan de reële noden.

Wim De Rop
Tijl Vanbrabant

Waagstuk
In het kader van de Student Aid-aktie
van dit jaar, zal VTM de prijzenpot
van een van de afleveringen van
Waagstuk een goede bestemming ge-
ven. Wil je in die uitzending zitten, stel
je dan kandidaat voor 16 november
op het nummer 03/220.44.75 (werk-
dagen van 14.00 tot 18.00 uur), of
kontakteer Student Aid Leuven, Sint-
Michielsstraat 6, 28.45.81 (werkda-
gen van 18.00 tot 20.00 uur). Prese-
lektie op 22 november om 13.00 uur
in de GroteAula van het Maria-There-
siakollege.

ONBEGRENSDE SKIMOGEliJKHEDEN
op topniveau tegen "low-budget" prijzen!
Kom langs voor info in ons agentschap:

·11
NAAMSESTRAAT 16, Leuven ~

of bel 016/22.39.55 i
Open van 9 tot 13 u. en van 14 tot 17 u.
Extra skioermanentie 00 ma en do van 20 tot 22 u.
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Horizontaal - 1Meisjesnaam 2 Drietenige struisvogels - Praktizerende
geneeskundige 3 Holt- Taai oudje 4 Minnekoos- Voegwoord-Gedwee,
meegaand 5 Dierlijk produkt - Strijdbare vrouw 6 Portugees tokkel-
instrument - Tin 7 Plaag, jen - Luitenant - Aanw. vnw. 8 Mestwater -
Kleine rekening 9 Hoekzuil- Verscheidenheden 10 Door iemand geliefd
persoon.

Vertikaal - 1 Zenuwachtig - Drietenige luiaard 2 Aardbewoner 3
Jongensnaam - De berninlijke, muze van het minnedicht 4 Lidwoord -
Ofschoon - Mansnaam 5 Spil - Muggelarve 6 Botst met een forse klap -
Familielid 7 Ierse naam - Pers. vnw. - Beker 8 Inspiratiebron van de
verliefde dichter - Bebouwde kom 9 Overgang 10 Zoogdier - In de ge-
dachte.

Door FilipDeKeukeleere



Carmelita Ross over de toestand in Guatemala

'Guatemala is
geenjongedemokratieJJ

Carmelita Ross,aktief inde oppositie inGuatemala, werd gehul-
digd als ereburger inOlen, en ontvangen door een vertegenwoor-
diger van de Europese Unie in Brussel en op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Daar sprak ze over de aktuele problemen in
Guatemala, de vredesbesprekingen tussen regering, leger, en guer-
rilla en verzetsdorpen in de bergen. Op 1 november wijdde ze in
Gent een monument in van Amnesty lntemaüonal ter ere van
"vermiste maar niet vergeten mensen". Twee weken geleden was
ze op een infodag van Pangaea.
Veto: Wat is het doel van uw bezoek aan
België?
Ross: «Hethoofddoel van mijn bezoek
isdemensen hier in Belgiëin te lichten
over de situatie in Guatemala. Zowel
overheidsinstanties als mensenrech-
tenorganisaties zal ik met dat doel
bezoeken. De mensen hier weten erg
weinig over onze problemen. Dat
geldt ook voor de politici.»
Veto: Wie vertegenwoordigt u?
Ross: "Ik ben officieel afgevaardigde
van de verzetsdorpen. Maar ik spreek
in naam van het hele volk, de zeven-
tig procent Guatemalteken die op po-
litiek vlak nog steeds geen enkele ver-
tegenwoordiging hebbën.»

Spel
Veto: Is er dan nog niets veranderd na de
recente vredesonderhandelingen?
Ross: «Na zeven maanden vredeson-
derhandelingen is er wezenlijk niets
veranderd. Duizenden papieren wer-
den getekend maar de uitvoering van
die akkoorden bleef steeds in de lucht
hangen. Dat komt omdat de regering
een pop is in handen van het leger. In
de onderhandelingen treedt het leger
trouwens op als autonome partij,
naast de regering en de guerrilla
(URNG). Tijdens de onderhandelin-
gen wou Rigoberta Menchu (Nobel-
prijswinnares) optreden als tussen-
persoon in naam van de burgerbevol-
king, maar ze kreeg nooit de verant-
woordelijkheid die het volk haar wou
geven. Dat het volk buiten spel gezet
wordt, bleek ook uit de laatste parle-
mentsverkiezingen. Tachtig procent
van de bevolking heeft niet gestemd.
Uit protest, omdat er geen partijen
waren die de bevolking vertegenwoor-
digden. Bovendien moet men om zijn
stem uit te brengen in het bezit zijn
van een inschrijvingsbewijs, waar-
voor men niet alleen moet betalen
maar waarvoor men ook moet kun-
nen lezen en schrijven, zodat een
groot deel van de bevolking gewoon
niet kon stemmen. Ook de toename
van de repressie en de bedreigingen
toont aan dat de vredesonderhande-
lingen niet veel opgeleverd hebben.
De regering stelt de hele mensenrech-
tenbeweging gelijk met de guerrilla.
Op tien oktober bijvoorbeeld publi-
ceerden de kranten een zwarte lijst
van mensen die bij het 'verzet' zouden
zitten. Zelfs de de verantwoordelijke
voor mensenrechten op het aarts-
bisdom was erbij.»
Veto: Hoe is de verhouding tussen het
volk en de guerrilla?
Ross: «Erworden veel geruchten ver-
spreid over aanvallen van de guerrilla
op burgerdorpen. Dikwijlsishet echter
niet duidelijk wie verantwoordelijk
was. Het leger beschuldigt de guerrilla
van akties die zij hebben uitgevoerd,
en ornqekeerd.»
«Er bestaat bij de bevolking zeker

sympatie voor de verzetsstrijders. De
mensen bij ons in de verzetsdorpen
hebben hetzelfde doel, maar gebrui-
ken andere middelen. Zij willen het
regime aanvechten op een geweldloze
monier.»

individu, maar een globale verdeling
in een systeem van koöperatieven,
waar de mensen samenwerken. Op
die manier kan voldoende voedsel ge-
produceerd worden voor iedereen.
Guatemala beschikt over zeer vrucht-
bare grond. Er zijn meer dan genoeg
handen om die te bewerken. Vanaf
het ogenblik dat niemand meer hon-
ger lijdt, kunnen webeginnen spreken
over ontwikkeling. Langs diewegkun-
nen we het land er bovenop helpen.»
«Men vraagt mij dikwijls onze si-

tuatie te vergelijken met die van bij-
voorbeeld Cuba of Nicaragua. Uit die
voorbeelden kunnen wij veel leren.
Het voorbeeld van Cuba is een be-
langrijke waarsch uwing. Door het iso-
lementwerden de mogelijkheden van
Cuba helemaal afgesloten. Zoiets zou
fataal zijn voor Guatemala.»
Veto: Het gebrek aan grond voor de be-
volking leidt regelmatig tot konkrete
akties. Boeren bezetten plantages van
grootgrondbezitters in het zuiden. Heeft
dat enig effekt?
Ross: «Tweeprocent van de bevolking
bezit alle rijkdom in Guatemala, ze-

"Dat het volk buiten
spel gezet wordt,
bleek ook uit de laat-

parlementsver-
kiezingen."
ste

ventig procent heeft geen grond.
Daarom moeten ze bij de grootgrond-
bezitters in loondienst gaan. De lonen
zijn schandalig laag en zeworden niet
altijd uitbetaald. Alseen boer wil bou-
wen op het domein van de plantage-
eigenaar, wordt zijn loon gedurende
een jaar ingehouden als huurprijs. De
bezettingen van de plantages duren
nooit erg lang. De politie gooit de boe-
ren met geweld buiten. Het argument
van de regering voor deze geweldda-
dige ontzettingen is dat de boeren niet
de rechtmatige eigenaars zijn van de
grond. Misschien zijn ze het op dit
moment niet, maar toch voelen de
mensen zich eigenaar van de grond
die ze bewerken. Ze hebben er recht
op. De bevolking heeft nood aan
grond. De bezettingen hebben spijtig
genoeg geen effekt. Er zijn al zoveel
plantages bezet, maar de regering wil
geen oplossing zoeken. Het is een
drukkingsmiddel om uiting te geven
aan de behoeften van de bevolking,
maar er gebeurt niets.»

Speciaal
Veto: Wat is de huidige situatie van de
inheemse bevolking?
Ross: «Tot nu toe is de Indiaanse be-
volking op geen enkel politiek nivo
vertegenwoordigd. Nooit werd ons in-
spraak verleend. De machthebbers
hebben ons steeds als hun- onderge-
schikten beschouwd. Er zijn 22 ver-
schillende talen, van de verschillende
inheemse groepen, maar dezeworden
niet erkend.»
«Niemand bekommert zich om het

onderwijs voor de Indiaanse bevol-
king. Het is dan ook een wijdversprei-

V&0: Behalve voor de politieke proble- de opvatting dat de Indianen door dat
men, zal er ook voor de ekonomische gebrek aan opleiding geen kundig-
moeilijkheden een oplossing gevonden heid bezitten. Wij zijn echter onder-
moeten worden. Welke hervormingen legd op onze eigen manier. Ieder heeft
stelt u voor? zijn specialiteit. Het beste voorbeeld
Ross: «Zeventig procent van de bevel- vind je in de verzetsdorpen. We bestu-
king is tewerkgesteld in de landbouw. ren ons nu al twaalf jaar zelf en het
De bevolking vraagt eerst en vooral lukt. Ons systeem is gebaseerd op de
dat de beschikbare gronden worden inspraak van de bevolking. In onze
verdeeld. Niet een stukje grond per algemene vergadering worden onder-
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Cuba

werpen voorgesteld en geëvalueerd
die dan later worden uitgevoerd. Deze
partidpatiemetode toont aan dat, als
we inspraak krijgen, we het waarma-
ken.»

Wanhoop
«Tochzet men ons op politiek vlak

nog steeds buiten spel. Bijde vorming
van de Technische Kommissie (or-
gaan in het kader van het vredes-
proces, nvdr) stelden de afgevaardig-
den van de burgerorganisaties voor
een vertegenwoordigervan de verzets-
dorpen op te nemen. De regering gaf
na lang aarzelen toe. Zeverkiezen een
of andere deftige afgevaardigde in
maatpak en met een universitair di-
ploma. Zolang deze mentaliteit blijft
bestaan zal de Indiaanse bevolking
niet kunnen partidperen. Het is waar
dat we geen universitaire diploma's
hebben. Maar we beschikken over
praktische kennis en ervaring. Het is
duidelijk dat we ons moeten bijscho-
len. De bereidheid daartoe is er in elk
geval. Ondanks alle wantoestanden
heb ikdus nog hoop. Wanhoop brengt
geen oplossing. We zijn ons zeer be-
wust van onze daden en '\J.reblijven
dromen. We moeten minstens een
weg openen en aantonen dat het sys-
teem waarin we nu leven onrecht-
vaardig is.» Zeventig procent van de Guatemalteken. (foto Jan Raes)

Druk
Veto: Welke houding neemt België aan
tegenover Guatemala?
Ross: «Ik ben ontvangen op het Bel-
gische Ministerie van Buitenlandse
Zaken. De vertegenwoordiger waar ik
mee sprak, zat er volledig naast. Hij
wees me op een landkaart van Cen-
traal-Amerika alle 'jonge demokra-
tieën' aan, waaronder Guatemala.
Verder reikte zijn informatie niet. Ik
heb hem erop gewezen dat hij zeer
slecht geïnformeerd was: de reële si-
tuatie in Centraal-Amerika is niet zo
rooskleurig. In Guatemala heeft nooit
een jonge demokratie bestaan. Demo-
kratie houdt immers in dat de gehele
bevolking vertegenwoordigd is. Bin-
nen de regeringen worden kleine aan-
passingen uitgevoerd. Af en toe wordt
een dunne minister vervangen door
een dikke, maar hun ideeën zijn de-

zelfde. Als de Belgische politid werke-
lijk bekommerd zijn om de demokra-
tie in Guatemala, moeten zezichmin-
stens grondig informeren. We over-
handigden op het Ministerie een voor-
stel voor een wet die een belangrijke
stap zou betekenen in de richting van
een daadwerkelijke demokratisering,
met de vraag om een duidelijk ant-
woord voor of tegen. Als de Belgische
regering voor is, moeten ze de Gua-
temalteekse regering onder druk zet-
ten.»

Ross: «De regering van de Verenigde
Staten zet de Guatemalteekse rege-
ring onder druk om het vredesakkoord
zo snel mogelijk te sluiten. De burger-
organisaties zijn het daar niet mee
eens. Zaken die snel worden afgehan-
deld hebben geen reële waarde. Na-
tuurlijk is het een dringende zaak,
muar we verkiezen een langzame
maar zekere vooruitgang. Onder in-
vloed van de burgerorganisaties heeft
het URNG dat standpunt overgeno-
men. Het is beter dat de getekende
akkoorden worden uitgevoerd voor-
dat het definitieve vredesakkoord ge-
tekend wordt. Wij pleiten voor een
grondige oonpck.»

Barbara Van Hoestenberghe
Philippe Meers

Standpunt
Veto: Welke invloed hebben de Vere-
nigde Staten op het vredesproces in Gua-
temala?

100/0 Korting op elke CD.
Daar kan je als student al wat voor krijgen ..

Superclub heeft naast
CD'\ nog een ruim aanbod

aan videofilms, \1("s. CD-I.
DCC. Photo-CO. Photo-scrvice.

Games, Consoles en Blanco Audio-
Video. Je IOU voor minder even langslopen.

Op vertoon van je stu-
dentenkaart krijg je hij
Superclub Leuven immers een
korting van 10% (tien) op al jouw
favoriete CO's (niet cumuleerhaar met
andere acties). En daar kan je als student "cl wat
anders voor krijgen. bijvoorbeeld zo'n heerlijk' koppel
pensen met appelmoes 'en gekookte aardappelen lil een
bekend Leuven, studentenrcxtauraru.

SUPERCLUB
Bondgenotenlaan 1-15.3000 Leuven



Lessen van 21 ste eeuw lokken
klein dorp

Eyskens weet alles
Vorigeweekmaandag gingen de lessenvan de 21steeeuwvan start
met een inaugurale les van initiatiefnemer Mark Eyskens.De les-
sen van de 21ste eeuw vormen een keuzevak voor alle licentie-
studenten aan de KU Leuven. En iedereen die daarbuiten geïnte-
resseerd is. De bedoeling is dat elke week een professor van een
andere studierichting en dus vanuit een andere gezichtshoek
reflekteert over de wereld bij de ingang van de 21ste eeuw. Veto
ging een kijkje nemen bij de eerste les.

Veto was niet alleen. Meer dan 1300
mensen waren op het initiatief afge-
komen. Aula Pieter De Somer, de
grootste aan de universiteit, was bij-
lange niet groot genoeg om iedereen
een zitplaats te bezorgen. De schrik
voor het eksamen begon - voor de
verandering - bij de verschillende
lesgeversal toe te slaan. Dat eksamen
wordt namelijk afgenomen in essay-
vorm en betekent dus een heleboel
verbeterwerk voor de professoren.

Idiotie
'Buiten licentiestudenten waren er

ook opvallend veel niet-studenten
aanwezig. Dit is grotendeels te verkla-
ren door de uitgebreide mediabelang-
stelling voor dit nieuwe initiatief. Veel
studenten volgen de lessen om einde-
lijk eens een ander vak te krijgen, dat
niet in een bekrompen vakspecia-
listisch keurslijf zit, maar wat meer
algemene vorming meegeeft. In die
zin kan de belangstelling voor de les-
sen van de 21ste eeuw geïnterpreteerd
worden als een pleidooi voor meer al-
gemene vorming aan de universiteit.
'Bijde opening van het akademiejaar
wezen de studenten in hun speech er
al op dat een initiatief als de lessen
van de 21ste eeuw wel lovenswaardig
is, maar niet voldoende om de vak-
idiotie aan de universiteit te doen ver-
dwijnen.

Erg
Rektor Dillemans bewees in zijn

openingsspeech dat hij die opmerkin-
gen van de studenten goed begrepen
had. Hij pleitte tegen vakidiotie en
rakelde het in de vergetelheid geraak-
te plan-Dillemans, dat algemenere
vorming propageerde, weer op. Het
grote verschil tussen het plan-Dille-
mans en de lessen van de 21ste eeuw,
is dat het plan-Dillemans de hele op-
leiding wilde veranderen en niet in
een keuzevak een beetje algemene
vorming wil proppen. De vraag is of
het plan van de rektor nog binnen zijn
ambtstermijn afgewerkt kan worden.
De rektor zelf leek de hoop daartoe al
opgegeven te hebben. Hij beklem-
toonde dat de zorg voor algemene vor
ming en het tegengaan van te veel
specialisatie een werk van lange

adem is, dat zeker nog tot in de 21ste
eeuw zal duren.
Na de toespreek van de rektor was

het de beurt aan professor Mark Eys-
kens, die een totaalvisie op onze tijd
presenteerde in één uur. De CVP-sig-
natuur van deze parlementariër
klonk daarbij erg door, maar dat hoeft
op zich nog niet zo erg te zijn. Eén van
de interessantste voordelen van de les-
sen van de 21ste eeuw, is dat de per-
soon die de les volgt, leert kritisch om-
gaan met het ex-katedra onderwijs
dat hoorkolleges toch bij uitstek zijn.
'Bij het verplichte vragenkwartiertje
bleek dan ook dat verschillende vra-
genstellers het moeilijk hadden met
Eyskens' soms wel erg simplistische
voorstelling van zaken.

Inventiviteit
Enkele dingen uit Eyskens' les zijn

de moeite waard om te onthouden. Uit

Tijd voor aula's van de 21e eeuw.

zijn betoog sprok een grote hoop -ver-
gelijk met Dillemans' speech 'Negen
wegen van hoop' bij de opening van
het akademiejaar. Hij verwacht veel
van de internationalisering, het kapi-
talisme, en het monoteïsme, denkt
dat Azië meer en meer het centrum
van de wereld zal worden, en heeft een
groot vertrouwen in de, volgè'tis hem
dan toch, voorol westerse menselijke
inventiviteit. Anderzijds heeft hij niet
veel vertrouwen in ekologisme, blijkt
hij een karikaturale anti-kommunist
en vindt hij dat kunst altijd een maat-

schappelijke relevantie moet hebben.
Om de woorden van een kollega-pro-
fessorachteraf te gebruiken: "Eyskens
was ouderwets overtuigend", met de
nadruk op beide woorden.

Hoeken
Maar, zoals gezegd, hoeft dat nog

niet zoerg te zijn. Ergerwordt het wan-
neer alle lessen van de 21ste eeuw
vanuit een typisch katoliek kapitalis-
tische zienswijze gekoncipieerd blij-

(foto Frank Vandeput)

ken te zijn, zoals de inaugumle lesvan
Eyskens, want dan missen de lessen
van de 21ste eeuw hun doel. Een te
overvloedige herhaling van dezelfde
standpunten zorgt dat de kritische
overweging, die centraal moet staan,
vervangen wordt door een hersen-
spoeling van de archeologische soort.
Het is dus te hopen dat er in de vol-
gende lessen ook andere gezichtshoe-
ken aan bod komen.

Gert Meesters

Gesjoemel alom

VRGin de klinch met Standaard Boekhandel
De prijs die studenten van de rechtsfakulteit moeten betalen voor
hun kodeksen bedroeg tot voor een paar jaar zo'n twaalfduizend
frank. Het VRGprobeert al een tijdlang aan die toestand een eind
te maken maar Standaard Boekhandel stak daar dit jaar een
stokje voor.

Detijd dat rechtsstudenten alleen van
buiten moesten kunnen blokken, is
onderhand ook voorbij. In de les en
ook op het eksamen wordt in de
rechtsfakulteittegenwoordig met wet-
boeken gewerkt. Daartoe werd tot
voor kort in de eerste twee jaren de
zogenaamde 'kandidaturenkodeks'
gebruikt, een verzameling van de be-
langrijkste wetteksten die in de kandi-
daturen van pas kwamen. In de licen-
ties schakelde men dan normaler-
wijze over op de 'Fundamenteel Bel-
gische Wetgeving' (FBW),het driede-
lige standaardwetboek voor iedere ju-
rist. Maar net omdat de FBW zich
voornamelijk op de praktijkjurist

richt, staat er voor studenten een boel
materiaal in dat gedurende de oplei-
ding niet gebruikt wordt.

Winstmarge
Dat isnatuurlijk knap vervelend als

je de kostprijs van het ding berekent.
Immers, de FBW zelf kost al 2500
frank. Daarbij worden je dan elk jaar
de belangrijkste aanvullingen toege-
stuurd tegen nog eens een slordige
drieduizend frank per jaar. Over de
drie licentiejaren kom je dus al snel
aan twaalfduizend frank voor het
hele werk. Een flink bedrag voor een

/\}Vraag je
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en steek tot 200/0
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(adverrentie)

boel wetten waarvan er veel niet tot
het studiemateriaal behoren.
De kursusdienst van het VRGheeft

zich twee jaar geleden over het pro-
bleem gebogen en een oplossing
trachten uit te werken. Men heeft ge-
zocht naar wat in de rechtsopleiding
de essentieelste wetgeving was en die
verzameld. Vorig jaar werd die voor
het eerst uitgegeven onder de naam
'VRG-kandidaturenkodeks', een wat
misleidende naam aangezien die ook
de wetten voor de licenties bevat. Het
boek werd voor 850 frank aangebo-
den. Weliswaar moet je dan elk jaar
een nieuwe kodeks kopen maar al bij
al was dit toch nog een serieuze kos-
tenverlichting. Vreemd was wel dat
diezelfde 'VRG-kandidaturenkodeks'
verleden jaar door Standaard Boek-
handel voor 795 frank verkocht werd.
Voor de uitgave van dit jaar werd

met de uitgever Kluwer bedongen dat
de kodeks (ondertussen 'VRG-kodeks'
genaamd) door de kursusdienst van
het VRGaan 900 frank verkocht kon
worden terwijl men in andere boek-
handels er 1200 frank voor zou moe-
ten neertellen. Trekdaarvan nog eens
twintig procent winstmarge af en je
komt aan het absolute minimum-
bedrag.

zo'n zwakke onderhandelingspositie
stond. Het kontrakt tussen Kluweren
Standaard betrof niet het VRGin die
mate dat men de prijs moest aanpas-
sen, wat trouwens bevestigd werd door
de diezelfde avond nog gekontak-
teerde proffen. Maar er speelde ook
een pragmatische kant mee en het
lijkt erop dat het VRG zich vooral
daardoor heeft laten leiden. Immers,
als het tot een kortgeding gekomen
was zoals Standaard van plan was,
dan zou de hele voorraad kodeksen
bevroren worden totdat de zaak ten
gronde zou zijn uitgeklaard en dan
zaten we misschien al enkele jaren
verder. Ondertussen heeft ode rechts-
studentzijn kodeks niet en daardraai-
de het 'rn in feite toch om.

Dergelijk
De dag na de bewuste fuks kwam

echter de aap uit de Standaardmouw.
Nadere rondvraag door het VRGleer
de dat de beloofde kommissie enkel de
Standaardboekhandels betrof en niet
de andere boekhandels. Standaard
heeft dus van de korte tijd die het aan
het VRG gelaten had, misbruik ge-
maakt om bepaalde dingen verkeerd
door te geven of op zijn minst toch
belangrijke dingen te verzwijgen. Der-
gelijke praktijken kaderen volledig
binnen de strategie van Standaard
om hier in Leuven vaste voet aan de
grond te krijgen binnen bepaalde sek-
toren. Leuven is immers een van de
weinige universiteitssteden waar
Standaard nog niet het monopolie
heeft op de verkoop van handboeken
en dergelijke. Het lijkt er dus sterk op
dat het kleine VRG-kursusdienstje
heeft moeten zwichten voor het grote
Standaardkoncem.
HetVRGisechter niet bij de pakken

blijven zitten, Iedereen die nu in de
VRG-kursusdienst een VRG-kodeks
koopt, krijgt daarbij op vertoon van
zijn VRG-lidkaart een bon van 50
frank. Deze bon geeft korting op an-
dere kursussen of handboeken. En
aangezien bepaalde boeken alleen
door het VRGworden verkocht, kan
men bijna niet anders dan deze bon
ook te gebruiken zodat de uiteinde-
lijke prijs voor de kodeks nog op 850
frank uitkomt.

Steven Renette

Diepvries
Dat was 'echter buiten Standaard

Boekhandel gerekend. Op 28 septem-
ber 's avonds rolde er op het VRG-
sekretariaat een foks binnen met de
niet mis te verstane mededelinq dat
als het VRGniet zou instemmen met
de door Standaard geformuleerde
voorwaarden er de dag daarna een
deurwaarder zou aankloppen op het
Huis der Rechten. Standaard beriep
zich op een kontrakt dat zij met Klu-
wer hadden gesloten en waar het een
en ander in hun voordeel veranderd
was. Omdat alles in enkele uurtjes
geregeld moest worden, heeft het VRG
ingestemd met het voorstel van Stan-
daard. VRGen Standaard zouden sa-
men de VRG-kodeks verkopen aan
900 frank en het VRGzou bij elke ver-
koop in een andere boekhandel dan
de VRG-kursusdienst een kommissie
van 90 frank ontvangen. _
Men kan zich afvragen waarom het

VRGzich zo snel gewonnen gegeven
heeft aangezien men in feite niet in
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25 jaar Roze Drem pel

Voorde unief
nog iets tehoog
De Roze Drempel bestaat 25 jaar en houdt deze week zijn feest-
week. Hoewel een aantal mensen van de Universitaire Parochie
(UP)mee aan de wieg van de Leuvense homobeweging stonden, is
het tussen Rozedrempel en unief nooit liefde op het eerste gezicht
gewees~.

De wortels van de Roze Drempel lig-
gen in het LSWH(de Leuvense Stu-
dentenwerkgroep Homofilie) die in
1969 opgericht werd. Dit was een
reaktie op de Stonewall-rellen in New
York een paar maanden daarvoor. De
New Yorksepolitie hield toen voor de
zoveelste keer een razzia in een be-
kend homo-kafee. Voor het eerst bo-
den de homo's weerstand. Dat inci-
dent heeft de homobewegingen een
grote duw in de rug gegeven. Zewaren
reeds latent aanwezig maar zijn zich
pas vanaf toen openlijk beginnen
manifesteren.
Het belangrijkste wapenfeit van het

LSWH was de organisatie van een
teach-in die in samenwerking verliep
met mensen van UP en waar onder
massale belangstelling gediskussieerd
werd over homofilie. In Nederland
was de homobeweging al twintig jaar
vrij aktief maar in Leuven was zoiets
nieuw en trok toen veel aandacht.

Erwerd een soortpermanentie geor-
ganiseerd in een gemeenschapshuis
waar de verantwoordelijken verble-
ven. Vooral studen ten en pas afgestu-
deerden kwamen hierop af om elknor
te ontmoeten en te praten. Eens per
jaar organiseerden ze een teeeh-in en
uitzonderlijk werden er militantere
akties op touw gezet. Aan de ingang
van Cinema Vita (dehuidige Studio's)
waar een film vertoond werd die een
stereotiep beeld van homo's voorzette,

deelden ze pamfletten uit met hun
standpunten. De woedende direktie
beantwoordde die aktie aplomb door
de film te blijven draaien tot werkelijk
geen kat meer kwam kijken.

Half .
In 1981 werd dan de RozeDrempel

gesticht onder de vorm zoals hij nu
nog steeds bestaat. De banden met de
KV Leuven zijn altijd heel erg koel
geweest. In feite kun je soms spreken
van een openlijke distantiëring, hoe-
wel de organisatie eigenlijk door stu-
denten gesticht is.Erzijn vaak wrijvin-
gen geweest. Herhaaldelijk vroeg de
RozeDrempel om opgenomen te wor-
den in de akademische agenda die
toen ook nog de aktiviteiten van de
vrije verenigingen bevatte. Zewerden
steeds teruggestuurd met uitvluchten
als vergeten, te laat aangevraagd, en
dergelijke meer. Toen men uiteinde-
lijk een halve toezegging aan DeRoze
Drempel gedaan had, kwom er pro-
test uit bepaalde gelederen van de
unief met. de volgende argumenten:
"Zulke onkuisheden kunnen wij aan
de unief niet toelaten" en "dergelijke
gehandikapten kunnen wij niet dul-
den". Het resultaat was de plotse be-
slissing om helemaal geen vri}evere-
nigingen meer op te nemen in de
agenda.

Oe laatste. problemen dateren uit

(foto Katrin Vandenbosch)

1992 met de uitgave van het boek
'Wegwijs Gezondheid' door het Da-
vidsfonds. Daarin werd homoseksua-
liteit gerangschikt onder de seksuele
afwijkingen, samen met ekshibitio-
nisme, voyeurisme en sadisme. In de
redaktie, waarvan verondersteld
wordt dat ze achter haar eigen publi-
katie staat, zaten meer dan vijftig
universiteitsprofessoren waaronder
.oóll;rektor DUlemäris. Beweringen
van die cord, die gelukkig niet door
alle professoren bijge:n:eden worden,
tonen een duidelijk disrespekt voor de
emandpatlebeweging van homo's en
lesbiennes.
Oe doelstellingen van de Roze

Drempel liggen op twee vlakken, in-
tern en ekstern, Intern proberen ze
mensen die metproble.men en vragen

De juridische kant van homofilie
Noggeen kinderen lA
Maatschappelijke erkenning voor homo- en biseksuelen begint en
eindigt met een volwaardig juridisch statu_Irt.een wetteliJk kader
voor samenwonende homokoppels. Begint, omdat .zonder jun.
disch houvast een gelijkwaardige behandeling of maa13chappe--
lijk respekt niet kunnen afgedwongen worden. Eindigt omdateen
verandering van de wetgeving in verband met homo-samenwo-
nen een weerspiegeling moet zijn van de mentaliteit die hierover
leeft bij de bevolking. Dit althans volgens de homobeweging. Voor-
lopiglijkt 'het einde' echter niet in zicht. Juridisch zitde hele.kwes-
tie nog steeds in het verdomhoekje.

Waar de gehele homobeweging naar
streeft, los van interne verdeeldheid
over de konkrete invulling, is een pak-
ket wettelijke bepalingen dat het per-
manent samenwonen van homo- of
lesbische koppels moet leefbaar ma-
ken. In de eerste plaats is er nood aan
een regeling van de financiële positie
van de partners en hun bezittingen,
de fiskale gevolgen hiervan, en een
aangepaste vorm van erfrecht.
De weg naar gehoor voor deze op-

roep lijkt nog lang, want ook samen-
wonende hetero's werken al jaren aan

de juridische erkenning van samenle-
ven. Inmiddels is voor hen eensurro-
gaatoplossing uit de bus gekomen, of
noem het een eerste stap in de goede
richting: het konkubinent is niet wet-
telijk geregeld, tenzij de fiskale rege-
ling die wat voordeliger is gemaakt.
Allebezittingen blijven eigendom van
een van beide partners, de nieuw ver-
kregen goederen worden gemeen-
schappelijk. Kinderen van een onge-
huwd paar zijn automatisch de wet-
tige kinderen van de moeder (dit pas
sinds '87), de ongehuwde vader kan

STRIPWINI<EL
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zijn kmderen pos erkennen na een
langeproçedure.

.' .

Vergeten
De wetgever kan natuurlijk niet

ekspltciet ontkennen dat deze rege-
ling ook voor homo's en lesbiennes
bedoeld kan zijn. In de praktijk echter
loopt ermet de toepassing voor homo-
koppels vaak ietsmis, omdat een aan-
.tal begrippen en kategorieën uit het
huwelijksrecht die voor homokoppels
niet in aanmerking komen, hier wor-
den overgenomen. Zo heeft men bij-
voorbeeld voor de werkloosheidsver-
goeding van samenwonenden nog
steeds de term 'gezinshoofd' nodig.
Als reaktie op deze en andere dis-

kriminaties in de vorm van vergeet-
achtigheid is de diskussie binnen, en
ook buiten de homobeweging einde-
lijk ook in België op gang gekomen.
Het afgelopen jaar werden twee wets-
voorstellen ingediend. Guy Swennen,
SP-kamerlid, wil een zogenaamde 'in-
stapregeling' voor samenwonenden
uitwerken. Het samenwonen van
twee partners zou volgens dit plan
moeten onder te brengen zijn in een
van de volgende vier graduele kate-
gorieën: niet-georganiseerd samen-
wonen, konventioneel samenwonen,
instapregeling en huwelijk. De instap-
regeling, mogelijk voor zowel hetero-
ais homokoppels. is een tussenoplos-
sing: van het wettelijk huwelijk wordt
het voordelige erfrecht overgenomen
maar 'uitstappen' is veel eenvoudiger
dan uit de echt scheiden. Hoewel deze
oplossing op het eerste gezicht voorde-
lig lijkt, is de homobeweging niet on-
verdeeld entoesiast. Swennen heeft bij
de uitwerking van zijn voorstel de
homo- en lesbienne-organisaties im-
mers niet geraadpleegd.

Belg
Een Waalse tegenhanger van het

voorstel werd vorig jaar ingediend
door drie volksvertegenwoordigers,
Mayeur (PS),Simons (Ecolo)en Man-
gain (FDF).Dit 'Contract de VieCom-
mune' (CVC) is veel gedetailleerder
uitgewerkt en kwam tot stand in nau-
we samenspraak met de Franstalige

zitten individueel te begeleiden. Ook
groepsgerichte aktiviteiten worden
georganiseerd zodat homo's en les-
biennes nieuwe sociale kontakten
kunnen leggen. De onwetendheid
over homoseksualiteit werkt de homo-
fobie in de hand, vindt de RozeDrem-
pel. De problemen met de KU Leuven
zijn daar een sprekend voorbeeld van.

Spoor
De eksterne doelstelling van de Ro-

ze Drempel is dan ook hieraan te ver-
helpen door met informatievideo's
naar scholen te trekken en vragen die
bij jongeren leven te beantwoorden.
Een andere manier om naar buiten te
treden is door mee te doen aan mani-
festaties zoals Hand in Hand en de

homo-organisatie TelQuels. Het voor-
stel poogt naast eigendomszaken ook
de wederzijdse verplichtingen van de
partners en een regeling voor sociale
zekerheid aan te pakken. Een belang-
rijke verdienste van het voorstel is dat
men het delikate punt van verblijfs-
vergunningen voor partners van
vreemde origine durft aanpakken. Tot
nog toe kan samenwonen met een
Belggeen reden zijn om een verblijfs-
vergunning te verkrijgen. Het CVC
voorziet dit wel, mits twee jaar wette-
lijkverblijfin Belgiëmet dezelfde part-
ner. Dit om schijnkonkubinaten voor
te zijn.
Toch vindt ook dit voorstel niet bij

de gehele homobeweging bijval. Bin-
nen de beweging zelfworden immers
verschillende standpunten ingeno-
men omtrent het eigenlijke koncept
van een homo relatie achter de wette-
lijke erkenning ervan.

Adoptie
De meest 'konservotieve' groep wil

het traditionele huwelijk openstellen
voor homo's en lesbiennes, als enige
oplossing die garant staat voor een
volwaardige opname in de maat-
schappij. Een middengroep wil een
speciaal maar volwaardig statuut
voor samenwonenden kreëren, waar-
bij het geslacht van de partners geen
rol meer speelt. Een derde groep, die
door een meer algemene maatschap-
pijkritiek gekenmerkt wordt, is tegen
elke vorm van partnerregistratie ge-
kant en beschouwt het homohuwelijk
dan ook als overloperij. De koepel en
offidële spreekbuis van de beweging,
de FWH(Federatie van Werkgroepen
Homoseksualiteit), houdt de diskussie
open maar betuigt steun aan elke
glimp van toenadering vanuit de poli-
tiek, zoals de twee wetsvoorstellen.
Niet altijd van harte, maar bij gebrek
aan een alternatief.
Professor Senaeve van het Instituut

voor Familierecht aan de KV Leuven,
maakt wel een duidelijke keuze. In de
vorig jaar verschenen bundel 'Konku-
binaat. De buitenhuwelijkse twee-
relatie' pleit hij er duidelijk voor het
huwelijk niet open te stellen voor kop-
pels van hetzelfde geslacht maar wel
een niet-diskriminerend alternatief te
bieden, dat in juridische termen het
'homoseksuele konkubinaat' zou he-
ten. Dit konkubinaat kent dezelfde
rechtsgevolgen als het heterohuwelijk
maar blijft toch duidelijk een kate-
gorie apart. Hetenig belangrijk onder-

Roze Zaterdag. Op die dag komen
homo's en lesbiennes massaal op
straat om hun eisen te formuleren en
ook eens echt feest te vieren.
Het Goede Spoor is de jongeren-

groep van de Roze Drempel en moet
jongeren opvangen die hun coming-
out beleven. Daar kunnen ze in kon-
takt komen met leeftijdsgenoten die
ook hun seksuele geaardheid duide-
lijkwillen maken aan hun omgeving.

KoertDeclercq

Op 26 november organiseert De Roze
Drempel 'De Grote Roze-Drempel- Ver-
jaardagsparty' in de Waaiberg. Het
adres van de Roze Drempel is postbus
113, 3000 Leuven.

scheid blijft bestaan in de regeling
voor adoptie en erfrecht.
Dat is sinds jaren een belangrijk

strijdpunt voor de beweging, en zijziet
het tevens als een graadmeter voor
nog doorwerkende vooroordelen te-
gen homoseksualiteit. Tot nog toe
hebben homokoppels geen enkel
recht op een of andere vorm van wet-
telijk ouderschap. Voorlopig kunnen
enkel de biologische vader en moeder
van een kind zich officieel'ouder' noe-
men, en het enige en nogal omslach-
tige achterpoortje hier, adoptie, is
voor homokoppels uitgesloten. De
twee wetsvoorstellen zwijgen hier ook
over in alle landstalen. Vaak wordt
gekeken naar de recent opgedoken
plannen in Nederland. De parlemen-
taire kommissie Kostmorin geeft in
haar adviesrapport een globale her-
ziening van de wetten op samenleven
en wil komen tot een volledige gelijk-
schakeling van de rechten van alter-
natieve relatievormers. Voor ouder-
schap wordt nog een, zij het zeer pro-
gressieve, uitzondering gemaakt. Als
een van beide partners, man of
vrouw, een kind inbrengt in de relatie,
kan de andere via de rechtbank een
vorm van ouderschap verwerven.

Priori
Eenmentaliteit waar men in België

nog mijlenver van af lijkt te staan,
want ook Senaeve maakt een kruisje
over een of andere vorm van adoptie-
recht of ouderschap voor homokop-
pels. Homo's en lesbiennes van hun
kant beroepen zich hier eensgezind op
het niet-diskriminatiebeginsel en blij-
ven zich afvragen op welke wettelijke
grond daar in dit geval van afgewe-
ken wordt. De wetgever pleegt zich
hiervoor wel eens te beroepen op we-
tenschappelijk onderzoek, dat er aan
twijfelt of een kind kan opgroeien tus-
sen twee ouders van hetzelfde ge-
slacht. Heterokoppels die een kind wil-
len adopteren worden weliswaar ook
aan strenge kwalifikaties onderwor-
pen maar het verschil ligt in het
a priori afwijzen van elke aanvraag,
op principiële gronden. Trouwens, al-
leen al het feit dat naar de opvoe-
dende kwaliteiten van het homo-
koppel onderzoek wordt verricht en
dat dit voor de traditionele gezins-
vorm natuurlijk nooit het geval was of
is, wijst op een fundamentele dis-
kriminatie en diepgeworteld vooroor-
deel.

Maud Brncke



Uit de studio 1 en 2

RondomMeg Stuart
In de loop der jaren heeft het Stuc steeds geprobeerd om een po-
dium te bieden aan jonge, beloftevolle kunstenaars. Dat in dit
kader ook ruimte is vrijgebleven voor eksperiment en onderzoek
bewijzen de twee 'Uit de studio' -voorstellingen van vorige week.

'Uit de studio' biedt de kijker een zicht
op interessante maar ruwe werkstuk-
jes die het resultaat zijn van de deel-
name van enkele artiesten aan work-
shops of zomerscholen. Dat opzet
dient een dubbel doel. Enerzijds is dit
de kunstenaar de kans geven zijn
werk in een beginstadium al aan de
konfrontatie met het publiek te toet-
sen, en anderzijds het publiek de mo-
gelijkheid bieden een blik te werpen
op het artistiek proces.

Kader
'Uit de studio l'werd geopend door

het teatergezelschap Maten, een jon-
ge groep die tijdens het vorige seizoen
werd opgericht door Waas Gramser,
Krisvan Trier,Guy Cassiers en Adrien-
ne Altenhausen. Waas Gramser ver-
tolkte 'De memoires van Stefan Czar-
niecki' van Witold Gombrovicz, een
puntig-scherpe tekst over een Pools-
joodse jongen. Vanuit een enigszins
scheefgetrokken gezinssituatie (vader
is Pool, moeder is joods, we staan aan
de vooravond van de tweede wereld-
oorlog) vertelt hij zijn inzichten om-
trent vrouwen, Pool-zijn en 'het grote
geheim'.
Dat grote geheim dat hij gedurende

zijn leven tracht te ontraadselen en te
doorbreken, behelst allerlei geheime
kodes die door zijn omgeving gebruikt
worden en weerspiegeld zijn in het
wispelturige vrouwelijke gedrag, de
politiek korrekte denkwijze en de am-
bigue houding van zijn klasgenootjes
tegenover kikkertjes en vogeltjes. Het
zijn stilzwijgende overeenkomsten
waar hij echter geen vat op lijkt te krij-
gen. Desatirische tekst staat borg voor
aanstekelijke humor en de onge-
dwongen enscenering en vertolking
maken van 'De memoires van Stefan
Czamiecki' een boeiend stukje teater.
Door de rest van het 'Uit de studio' -

programma loopt één rode draad, en
dat is Meg Stuart. Meg Stuart verraste
Leuven al tweemaal met spraakma-
kende voorstellingen als 'Disfigure
Study' en 'No Longer Readymade'.
Haar kreaties worden gekenmerkt
door een sfeer van verlies en dood. Het
lichaamswerk van de dansers over-
schrijdt vaak de grenzen van het tot
dan toe mogelijke. Stuarts werk zit vol
fysiekeparadoksen, die een uiting zijn
van het sociale bewustzijn van de
koreografe. Ze laat vereenzaamde,
ontmenselijkte figuren zien in een
grootstedelijk kader.

Hemdje
Opvallend in haar werk is het 'har-

monisch, samengaan van beweging,
belichting en indringende muziek-
komposities. 'Provocerend' is een la-

bel dat zijzelfzeker niet schuwt en dat
in de videobeelden van 'This Is the
Show and the Show Is Many Things'
duidelijk tot uiting komt. Deze video-
kompilatie, die voor en na de voorstel-
ling 'Uit de studio 2' werd vertoond, is
een impressie van een tentoonstelling
in het Museum voor Hedendaagse
Kunst in Gent. Meg Stuart eksperi-
menteert hier met de nevenschikking
van levensloze artefakten en echte
mensen die vanuit hun nadrukkelijke
aanwezigheid de toeschouwer tot vo-
yeur maken. De toeschouwer wordt
rechtstreeks geraakt doorheen ver-
vreemdende beelden als in plastiek
verpakte zombies, een slapende klo-
chard in een hoek van de tentoon-
stellingsruimte, of een aan de muur
getapet lichaam, zonder de bescher-
mende afstand van het podium. Al
dezetema's komen in meer ofmindere
mate terug in de kreaties van 'Uit de
studio'.

Stijl
Christine de Smedt, bekend van 'Les

Ballets C de la B' en 'La force fait
l'union fait la force, charge 1',organi-
seerde vorige zomer in Leuven een
workshop, waaruit de beste momen-
ten werden gedistilleerd als basis voor
een improvisatie voor twee dansers
(Christine de Smedt en David Her-
nandez) en twee muzikanten (Pavel
Fajt en Geert Waegeman). Net als in
'La force fait l'union' speelt de muziek
een belangrijke rol maar ook nu leek
deze eerder brutale effekten te beogen
dan een volwaardige muzikale pres-
tatie. Demuzikanten slaagden er niet
in de toeschouwer voor hun onge-
struktureerde eksploten te vangen.
Ook in de dans kwam het onsamen-
hangende tot uiting, hoewel er hier en
daar welmooie momenten in de duet-
ten te ontdekken vielen. Misschien
waren enkele van dezemomenten uit-
gewerkt boeiender geweest dan deze
opeenvolging van ideeën waartussen
de lijn een beetje zoekgeraakt leek.
De tweede avond bood meer weer-

werk en was een resultaat van de in-
ternationale zomerschool 'Skite',
waarin Meg Stuart met de dansers
van 'Damaged Goods' (Florence Au-
gendre, David Hernandez en Benoît
Lachambre) op zoek gaat naar hun
eigen kreativiteit. Een en ander resul-
teerde in een koreografie van David
Hernandez met FlorenceAugendre en
Laetitia Lizé.Het is een poëtisch werk-
je voor drie dansers, uitsluitend ge-
kleed in een wit hemdje, waarin Lizé
opvalt door haar ongekunstelde zeg-
gingskracht. Waar de twee anderen
(vooral Hernandez zelt) zich nogal
eens dreigen te verliezen in puur este-
tisch vormenspel, blijkt haar bewe-
ging doorzinderd van een pure en

rechtstreekse emotie. Vooral in de
kontrastwerking tussen d, verschil-
lende, individuele dansstijlen ligt de
kracht van deze koreografie verbor-
gen.
Hooqtepunt van de 'Uit de studio'-

voorstellingen was evenwel 'Lanoline-
Danse à l'appuie' van Benoît La-
chambre, gedanst met Lisa Witte
(danseres bij Donaid Fleming). Bijhet
begin van de voorstelling begint La-
chambre in gebroken Frans uit te leg-
gen hoe de kreatie tot stand is geko-
men, waarbij 'appuie' en 'slide' kern-
woorden vormen die later in de dans
gevisualiseerd zullen terugkomen.

Opgespuwd
Gaandeweg verwordt zijn mono-

loog echter tot een nonsensikale klon-
kenreeks. die langzaam aan door
schokkende bewegingen van hoofd en
lichaam wordt bijgetreden. Dat bete-
kenisverlies van de taal loopt als een
rode draad door de voorstelling, waar-
in beide dansers onverstaanbare ge-
sprekken voeren. Daarmee wordt een
verlorenheid gesuggereerd die in het
verglijdende lichaamsspel van La-
chambre sterker benadrukt wordt. Hij
lijkt soms wel een marionet, niet in
staat om zijn eigen lichaam recht te
houden. Er is echter ook hoop in de
relatie tussen beide dansers: zij die
hem steeds ondersteunt en opvangt,
de gedeelde kussen, de gevoelige ver-
trouwdheid in hun samenspel. Lisa
Witte danst een sterke, wild-schrij-
nende taal en zorgt misschien wel
voor het mooiste moment van de
voorstelling met een solodans onder
een regen van zelf opgespuwd water,
dat door de perfekte uitlichting een
haast magisch aureool vormt.

ElkeVan Campenhout

Hedendaagse homofilms in het Stuc

•Ie
Ook het Stuc draagt zijn steentje bij in de viering van 25 jaar Roze
Drempel. Van dinsdag 15 tot vrijdag 18 november staan in het
kunstencentrum twee films rond homoseksualiteit geprogram-
meerd naast nog een trits korte video's in MTV-stijlen twee langere
videofilms van Tom Kalin. Over Tom Kalin, die tevens de man is
achter de grootschermfilm 'Swoon', leest u alles op de achter-
pagina. Maar de huidige boom in de homocinema is het werk van
meerdan één cineast

'My Own Private Idaho', 'Priscilln,
Queen ofthe Desert' en vooral 'Philo-
delphia'. Films rond homoseksualiteit
mogen plots voor het grote publiek en
zijn zelfs in zekere mate hot en hip
want winstgevend. Hoewel kenners
ernstige twijfels hebben over de posi-
tieve bijdrage van vooral de laatste
hier geciteerde prent in het debat over
homoseksualiteit, is die aandacht al-
leszins beter dan de diskrirninerende
situatie voordien. Eeneeuw lang heeft
de kommerciële cinema homofilie
doodgezwegen. Alseral een homc'(m/
v) in een film opdook, lette de kineast
er wel op om vooral geen akkw:aat
beeld te schetsen. Alleen komische
nichten, penisnijdige lesbipsychopa-
ten ofandere nare, gefrustreerde boos-
wichten waren aan de orde. In zekere
zin geldt dat ook nu nog. Denk aan de
seriemoordenaar in Silence of the
Lambs of het psychopatische ver-
krachtersduo in Pulp Fiction.

Kijk
Het beste voorbeeld van hoe homo-

seksualiteit taboe was in Hollywood-
dat trouwens stikt van de homo's en
lesbo's - ismisschien wel 'Rope' van
AlfredHitchcock.Die film isgebaseerd
op de roemruchte Leopold en Loeb-of-
faire. Die twee joodse, homofiele stu-
denten vermoordden in 1924 zonder
aanwijsbare reden een dertienjariqe
jongen, wat zowel het antisemitisme
als de homofobie in tussenoorlogs
Amerika een ferme duw in de rug gaf.
In de Hitchcockfilm is echter geen
homo te bespeuren. Predes daarom
greep Tom KaUn voor Swoon terug
naar hetzelfde verhaal. Zijn film ken-
de relatief veel sukses en betekende de
doorbraak bij een groter publiek van
de zogenaamde Queer Cinema -het
kind moest nu eenmaal een naam
krijgen.

Gewoon
In de marge van het filmbedrijf

heeft homofilie altijd wel zijn plaats
gehad. Regisseurs als Jean Cocteau,
Andy Warhol of Rainer Werner Foss-
binder integreerden homoseksualiteit
zonder probleem in hun films. Toch is
het pas vanaf de jaren '70 dat kan
gesproken worden van echte homo-
cinema, als reaktie tegen de negati-
viteit in de mainstreamfilm. Film-
makers zijn erg begaan met het door-
breken van het stereotiepe homorol-
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patroon en vervangen het door een
vlekkeloos positief beeld. Een decen-
nium later komt de eiqenlijke Queer
Cinema aan de oppervlakte. De ci-
neasten verdedigen vanaf dan een
meer genuanceerde visie. Homo's zijn
niet langer engeltjes maar mensen
van vlees en bloed, met goede en
slechte kanten. Normaliteit en tole-
rantie zijn de sleutelwoorden en het
beeld wordt diverser: het prototype
homo bestaat niet, homofilie is ge-
woon een van de vele eigenschappen
van het personage. Dat heeft ook te
maken met de in die ktingen popu-
laire postmoderne en poststrukturo-
hstische teorieën over identiteit, indi-
vidualiteit en diversiteit. De door-
braak komt er vooral met de lowbud-
get-produkties 'Potsen' (Todd Haynes)
en'Swoon'.
De andereJangspeelfilm op de affi-

che is verschillend van opzet. In het
Duitse'lchbin meine eigene Fmu' ver-
telt regisst!urRosavon Praunheim het
verhaal van de travestiet Lothar Ber-
felde. In een van de dokumentaire
geleende stijl, die toch de warme,
menselijke toon niet in de weg staat,
krijgt de kijker het ganse levensver-
haal van de Berlijnsedrag queen, wat
meteen een eigenzinnige kijk op de
hedendaagse Duitse geschiedenis op-
levert.

Plagen
Ook de lange video 'Fost Trip, Long

Drop' van Greg Bordowitz kan men
zien als een pseudodokumentaire
waarin feit en fiktie worden ver-
mengd. Die produktie behandelt op
kritische en ironische wijze de aids-
problematiek die overigens in geen
enkele hedendaagse homo film ont-
breekt. De tweede video - 'Bust' -
heeft hetzelfde onderwerp maar de
toon is volledig anders. Dit is de meest
ekstreme film. De ondertussen aan
aids gestorven kunstenaar en aktivist
David Wojnarowicz vuutt er zijn eks-
pliciete en provokatieve boodschap- .
pen op het publiek in af: "I hate heul-
thy people". Op een angstaanjagend
duistere manier beantwoordt hij het
cynisme van de westerse, zogenaamd
liberale samenleving met dezelfde
wapens. Dezevideo is demeest duide-
lijke vertegenwoordiger van het nieu-
we radikalisme in de homobeweging,
dat zijn oorsprong vindt in de reaktie
op twee van de plagen die de maat-
schappij in het algemeen en het ho-
moseksuele milieu in het bijzonder al
zware klappen hebben 'toegebracht,
namelijk aids en de opkomst van neo-
konservatieven.

Aap
Defilmsbieden bijgevolg een uitste-

kende gelegenheid om deze proble-
men vanuit een niet alledaagse in-
valshoek te benaderen. Dat maakt
dat die filmsook relevant zijn voor een
niet-homoseksueel publiek. Zowel
aids als de verrechtsing zijn kwesties
die dichter bij ieders bed staan - en
dat mag letterlijk opgevat worden -
dan algemeen gedacht wordt. Kom
achteraf niet klagen dat u het niet ge-
weten hebt.

Alexander Dhoest
Bart Eeckhout

Queer Cinema in het Stuc van 15 tot 18
november met videoklips van Tom Kalin,
de video's Fast Trip, Long Drop (Bordo-
witz) en Bust (Morrisson/Wojnarowicz)
en de langspeelfilms Swoon (Kalin) en
Jch bin meine eigene Frou (van Proun-
heim). Data en toegangsprijs in de agen-
da.
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Belarussische folkloremuziek in België

Vreemde straatlopers
Op dinsdag 22 november komt de maand april naar Leuven.
Krasavik, een muziekgroep die grotendeels bestaat uit studenten
aan de Belarus University of Culture, bezoekt Leuven voor de
tweede maal gewapend met Slavische melodieën en tradionele
instrumenten.

Krasavik betekent april en is syno-
niem voor het moment waarop alle
schoonheid openbloeit en de natuur
herademt. De groep komt uit Belarus,
het vroegere Wit-Rusland. De naam-
verandering van hun thuisland ligt
hen bijzonder nauw aan het hart.
Hoewel 'bela' inderdaad wit betekent,
heeft 'rus' niets te maken met Rus-
land. Onder meer hiermee distan-
tiëren zij zich van het sovjettijdperk.

Schuifje
In augustus zwierven deze muzi-

kanten al door de Leuvense straten en
gaven gratis staaltjes Belarussische

muziek ten beste. Op de vraag waar-
om zijdat deden, antwoordde de stich-
ter Vladimir Zenevitsj: "Het leven is
een feest. Aan één karnaval per jaar
heeft een mens niet genoeg." Even
grijnst hij en voegt er aan toe: "Het
valt natuurlijk niet te ontkennen dat
het een goede vorm van reklame is."

Wervelwind
Toehoorders noemen het Slavische

folkloristische muziek, de organisato-
ren spreken van polyfonie uit de ze-
ventiende en achttiende eeuw. Zelf
vindt Krasavik dat hun muziek niet in
één schuifje past. Wel is er een rode

'LIBERAME' IN HET STUC
EEN BOEIENDE FILM OVER VRIJHEID

Inde reeks 'Film op maandag' van
het Stuc wordt op 21 november
'Ubera me' van de Franse regisseur

Alain Cavalier vertoond. Het is een
nogal vreemde film. Geen duidelijke
handelingslijn, geen afgelijnde hoofd-
personages, geen dialoog, geen mu-
ziek. Erzijn wel fragmentarische beel-
den, waaruit de kijker zelfeen verhaal
over vrijheid en onderdrukking kan
samenstellen.
'Ubera me' is een film die verleden

jaar betrokken is geweest in het debat
rond 'Schindler's List'. Bij alle lelijke
dingen die men Spielberg verweet,
werd er als alternatief verwezen naar
'Libern me'. Beide films zijn bewust-
makend, maar daar waar Spielberg
zijn film als historische werkelijkheid
presenteert, laat Cavalier bewust alle
verwijzingen naar tijdelijke en ruim-
telijke setting achterwege. Uit details
zoals de kostumering kan jeopmaken
dat de film zou kunnen gaan over het
Franse verzet tijdens de tweede we-
reldoorlog. Dat verzet was gericht te-
gen het regime van generaal Pétain,
dat officieel kollaboreerde met de
Duitse bezetter. Doordat Cavalier
geen ekspliciete verwijzingen geeft,
kan je de tematiek ook ruimer bekij-
ken. Jeziet zodoende een film die gaat
over vrijheid en onvrijheid, over verzet
tegen de terreur van demacht. Die ter-
reur kan zich zowel in Frankrijk situe-
ren als in eks-Joegoslavië of in het
Chili van de jaren zeventig.
Dat alles is op een sobere maar

krachtige manier in beeld gebracht.
Het is niet de bedoeling van Cavalier
om één groot en gestruktureerd ver-
haal te vertellen. Zijn aandacht gaat
eerder uit naar details die binnen het
kader van de film een symbolische
betekenis verwerven. Je ziet een hand
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die zout giet in een glas wijn, het blind-
doeken van een man, korte beelden
van arrestaties en samenzweerderige
akties. Uit deze fragmentarische beel-
den moet de kijker zelf de rode draad
spinnen. "Bijmijn films wordt de toe-
schouwerniet van begin tot eind bij de
hand genomen. Integendeel, hij ge-
niet een zekere vrijheid van interpre-
tatie. Ik laat iets zien, ik bouw een
scène op, maar elke toeschouwer kan
hier een eigen betekenis aan geven,
kan mijn film zelfinvullen vanuit zijn
eigen persoonlijke achtergrond." En
zo kan de film ook vormelijk een ui-
ting van vrijheid zijn.

'Libera me' van AJain Cavalier wordt ver-
toond op maandag 21 november om
22.30 u in het Stuc, inkom 100/150
frank. Er is een inleiding door·Edwin Ca-
reis, tilmkritikus voor de BRTN-radio en
redakteur van Andere Sinema. Die inlei-
ding begint rond 22.10 u. 'Schindler's
List' van Spielberg wordt door Historia
vertoond op maandag 14 november om
19.30 u in MS] 03.18, met een inleiding
door Georgi Verbeeck.

draad: de origine. "Onze muziek is
Europees, Slavisch en Belarussisch.
Het aparte aan Belarussische muziek
is het feit dat die muziek veel minder
dan de rest van de Russische muziek
onderhevig is geweest aan invloeden
van buitenaf. De traditie heeft er de
tand des tijds beter doorstaan." De lie-
deren omvatten meerdere genres
gaande van liefdesliederen en sei-
zoensgezang tot feestmuziek.
De augustusverschijning was ver-

frissend en sfeervol. Maar ondertus-
sen maakte de groep ook een studio-
opname en die valt toch wat tegen in
vergelijking met het straatkoncert. De
interpretaties zijn eerder eentonig en
de kwaliteit wat wisselvallig. Soms vir-
tuoos en wervelend, soms oppervlak-
kig. Soms meeslepend, soms gewoon
slepend. Krasavik iszelfook niet tevre-
den: "Wij waren moe van de reis en
nogal uit vorm. Maar wij hopen op
een tweede kans."

Jammer
Wat sterk opvalt, is de stemtech-

niek. De klank zit nogal in de keel, in
tegenstelling tot klassieke zang. "Dat
is een bewuste keuze," zegt Vladimir.
"Wij gebruiken eigenlijk dezelfde

techniek als de mensen die het al ja-
ren zingen. Zo zingen de mensen op
het veld tijdens de oogst. Noem het
desnoods openluchttechniek. "
In 6elarus zijn er ingrijpende veran-

deringen te bespeuren in het kulturele
beleid. "Belorus ondergaat een ware
kulturele en nationalistische revival.
Er zijn enkele nieuwigheden in onze
wetgeving. De nieuwe grondwet bij-
voorbeeld, of de taalwet. Die laatste is
bedoeld om de kulturele identiteit van
de Belarussen veilig te stellen. Zulke
zaken zijn een sterke duw in de kul-
turele rug. En pas op, niet alleen de
typisch Belarussische kultuuruitingen
worden gestimuleerd. Ook die van de
minderheden worden toegejuicht."
De ongezonde ekonomie zet echter
een hele grote domperop het kulturele
entoesiasme.

Soep
Nochtans heeft de ekonomische

hervorming ook een kultuurstimule-
rend effekt:"Door de krisisontstonden
nieuwe kultuurvormen. Die zijn sterk
kommercieel gericht en hebben de
neiging te vE\rvalienin oppervlakkig-
heid. Een jammerlijke zaak is ook de
invloed van de westerse kultuur op de
nieuwe vormen. HetWesten heeft veel
kwaliteit te bieden. Maar de meesten
onder ons kunnen die kwaliteitspro-
dukten niet betalen. Wij worden dus
vooral gekonfronteerd met de aller-
goedkoopste produkten van de wes-
terse massakultuur. En dat heeftuiter-

aard geen gunstige invloed. "
Naar het buitenland reizen blijft

een apart probleem. "Vroeger waren
we heel welkom maar konden we
moeilijk weg. Nu kunnen we weg,
maar zijn we minder welkom. Onze
overheid maakt geen problemen
meer. Maar het buitenland is niet echt
bereid zijn deuren te openen. Het is nu
vooral moeilijk om aan een visum te
raken. Maar we hebben veel begrip
voor die reaktie."

Soep
Krasavik is nu toch in België. Het

valt hen sterk op dat de mensen hier
veel 'verantwoordelijker' zijn. Wij le-
ven volgens hen in vrij strenge struk-
turen. Dat zou samenhangen met ons
ekonomisch model. "Hetwestersemo-
del eist van jullie een zekere graad van
ernst en plichtsbewustzijn. Julliemoe-
ten ~nstant op jullie hoede zijn. Bij
ons in Belarus is de mentaliteit nog
helemaal anders. Die ernst vind je bij
ons nog niet. Enorganisatorisch is het
bijons één grote soep. Wij zijn het niet
gewoon de dingen efficiënt te moeten
regelen err hebben geen flauw idee
hoe eraan te beginnen."

Nadja Delbarre

Op 22 november is Krasavik vanaf
20.30 u te zien in de St-Jan-De-Doper-
kerk van het Groot Begijnhof.

Kultuurleven houdt uw cultuur op
peil. Cultuur en samenleving ziin
de sleutels die toegang verlenen

tot een ruime waaier van
onderwerpen.

MAANDBLAD VOORCULTUUR EN SAMENLEVING

----------,
Ik neem een studentenabonnement I
(980 BEF, 8 nummers van telkens
96 blz.) op Kultuurleven, en ontvang I
het themanummer 'De school op- I
nieuw' gratis als welkomstgeschenk. I

NMm:............................................................. I
Adres: I

...................... I
Handtekening: I

I Terugsturen naar Kultuurleven, Blijde-Inkornststraat 79, :

L 3000 Leuven (+ kopie lopende studentenkaart). _j
---------------

(jj)

Kultuurleven informeert niet
alleen, maar geeft ook duiding en

confronteert u met persoonliike
standpunten.

voor uw thesisselzen ander didakti.sch materiaat
• gebruik van PC met printer inclusief deskundige begeleiding

• copiëren
• faxen
• inbinden
• scannings (= vcrwerking van uw foto's en tekeningen)

• kleurenprints
• informatica-cursussen
• shop met diskettes, informaticaboeken

roept prutswerk
een krachtig halt toe.
Cum Laude, Dicstscstraat 261, 3000 Leuven, tel. 016/23 18 OS.



ZEVENENlWlNTIGSTESTUDENTENMARATON
WIM VAN DE SPORTIAS

De zevenentwintigste studen-
tenmaraton zal, ondanks het
hertekende parkoers, niet de

ge~chiedenis ingaan als de kleurrijk-
ste editie. Jezou bijvoorbeeld verwach-
ten dat studenten het wel appreciëren
om hun kilometers in het avondlijk
duister te vreten. Het deelnemersveld
was echter niet uitgebreider dan de
vorige jaren. Integendeel. Dat de stu-
dentenmaraton-nieuwe-stijl dao.rom
niet voor herhaling vatbaar zou zijn,
lijkt echter overdreven.

Het nieuwe parkoers heeft namelijk
ook organisatorisch een aantal voor-
delen. Ten eerste passeert de maraton
nu door behoorlijk wat minder ge-
meenten - tot vorig jaar vertrok hij
in Antwerpen - wat de samenwer-
king met de politiediensten allicht een
stuk vergemakkelijkt. Bovendien
hoeft men nu niet meer te werken met
busdiensten. Het parkoers meet net
één halve maraton en aangezien de
kwartmaraton is afgeschaft, kan ie-
dereen dus aan het Sportkot vertrek-
ken.

•
Zeven jaar geleden kon de maraton

nog rekenen op 2400 deelnemers en
dreigde met dat hoge aantal loop-
lustigen uitzijn voegen tebarsten. Het
jaar daarop besloot men om de mara-
ton alleen nog maar open te stellen
voor (oud-)studenten en personeelsle-
den van de KU Leuven. Dat had tot
resultaat dat het deelnemersaantal
inderdaad daalde en aan die trend is
voorlopig nog geen einde gekomen.
Dit jaar waren er opnieuw minder
deelnemers dan de voorbije jaren,
namelijk 651 tegenover 670 bij devo-
rige editie.

Dat geringe aantal hoeft echter niet
te betekenen dat het nieuwe parkoers
niet levensvatbaar is. Het ~ veel geva-
rieerder maar daardoor ook zwaar-
der. De wijde omgeving van Leuven is
namelijk beduidend minder vlak dan
het jaagpad langs de vaart, een groot
stuk van het oude parkoers. Ofdat het
deelnemersaantal terug kan opkrik-
ken zullen de volgende edities moeten
uitwijzen.

Even liep het trouwens fout, letter-
lijk dan. De koplopers van de volle-
dige maraton werden namelijk door
een seingever de verkeerde kant uitge-
stuurd, maar dat was volgens die laat-
ste omdat hij te gezagsgetrouw de
raad van de arm der wet had opge-
volgd. De verdwaalden werden echter
snel terug op het rechte pad gezet.
Meer ontstentenis was er toen een
seingever op een van de kruispunten
van het parkoers werd aangereden.
Hij kwam er gelukkig met slechts een
hersenschudding en een nachtje UZ
vanaf. De organisatoren nemen wel
degelijk zoveel mogelijk voorzorgen
om de vrijwilligers duidelijk zichtbaar
te maken, maar het risiko op een der-
gelijk voorval blijft natuurlijk groter
wanneer de wedstrijd in het donker
plaatsgri [pt.

Behalve mensen namen aan de
maraton ook nog één kwistaks, twee
rolstoelen en twee rolschaatsen deel.
EnWim Vanderhaegen eindigde weer
achter zijn eeuwige rivaal Michel De
Ganck. Hij moet zich dus opnieuw te-
vreden stellen met een sporttas. Blij-
ven proberen, wee.

En dan de massage, je zou voor minder de benen uit je lijf lopen. (foto Karel De Weerdt)

Helemaraton
Lopers (mannen)
1 Eric Ronsmans 02:40:25
2 James Corbeels 02:46:22
3 Jan Wilmaerts 02:49:05

(kj)

Lopers (vrouwen)
1 Deena Scoretz 03:54:21
2 Nathalie Van Turnhout 04:23:52
3 Ann Lowet 05:38:31

Moeten we daar nog 20 jaar tegen aankijken? (foto Tony Meert)

Viering twintig jaar Erasmushuis
Woensdag 9 november vierde de
fakulteit Letteren twintig jaar Eras-
mushuis. In en rond het Emsmus-
gebouw vielen verschillende aktivi-
teiten te beleven.
's Namiddags vanaf één uur wer-

den de lessen op de fakulteit Letteren
opgeschort. Erkon dus veel volk ver-
wacht worden voor het Uur Kultuur
waarin het E. Ysaije-ensemble wer-
ken bracht van hedendaagse, Bel-
gische komponisten, geschreven in
opdracht van de fakulteit Letteren.
Het ensemble kon rekenen op een
driehonderd tal aandachtige luiste-
raars voor zijn kamermuziek.
Ook de studentenkringen hadden

een aantal aktiviteiten op touw ge-
zet. De kampus van Letteren leek
erdoor predes op een Vlaamse ker-
mis. Germania had een tent opgezet
om iedereen een drie uur durend
muziekkoncert voor te schotelen. De
eerste groep op het programma, Flat
Line, kwam echter veel te laat opda-
gen en werd afgelast. Uiteindelijk
hebben de aanwezigen maar een
klein uur van de muziek van The
Pyre en Dimitri Vossenen zijn vibra-
foon kunnen 'genieten'.
Alfa gaf de fakbar een Flintstones-

look en serveerde er een oerbier om

in de juiste stemming te raken. Hun
'Gallo-Romeinse-Griekse tempel',
waaraan ze om twee uur nog heftig
bouwden, viel uiteindelijk kleiner uit
dan gehoopt. Wegens gebrek aan tijd
en aan plastiek flessen. Het gebruikte
totaal van 1564 flessen hadden ze
gehaald uit de kontainers van Inter-
leuven en verzameld op kot.
Romania vertoonde de video 'La

place de l'étoile' en overrompelde je
buiten met een live-versie van 'Cyra-
no de Bergerac'. Dat de plastische chi-
rurgie vergevorderd is,werd duidelijk
na het zien van Cyrano's vrijwel nor-
male neus. Wie zich wilde vereeuwi-
gen op foto met het Erasmusgebouw
op de achtergrond en een geschie-
denisrijke cocktail in de hand, moest
dan weer bij Historia zijn.
In de hal van het Erasmusgebouw

genoot een schaars maar duidelijk
overentoesiast publiek van de rede-
voeringen van Klio-studenten, ook al
was dat soms in het Grieks te doen.
Kleurrijke figuren liepen er ook rond.
Immers, minder geïnteresseerde luis-
teraars konden hun gezicht laten be-
schilderen door de aanwezige body-
pointers. Minder moedigen hielden
het bij een schildering op hun arm. De
'tableaux vivants' van Mecenas wa-

ren wel heel populair. Was de magi-
sche glimlach van de Mona Lisa (Do
Vind) daarvan de oorzaak, of mis-
schienwel het naakt in 'Déjeuner sur
I'Herbe' (Manet)? De 'Heilige Chris-
tophorus' (Bosch)had vermoedelijk
achteraf schouderpijn, de 'Kaartspe-
lers' (Cézanne) leken niet echt ver-
diept in hun kaartspel en 'Le Pen-
seur' (Rodin) zat nog steeds in ge-
dachten verzonken.
Eoostenslotte stelde zichzelf visu-

eel voor aan de hand van video's,
kleurige voorwerpen en posters in
een Arabisch, Chinees, Japans en
Russisch hoekje. In samenwerking
met de kringen en de fakulteit Lette-
ren had Acco-Boekhandel een sig-
neeraktie georganiseerd. Hugo
Claus tekende zijn nieuwe roman
Belladonna.
Laatste aktiviteit voor de receptie

was het panelgesprek 'Weg van de
letteren'. Daarin gaven de panel-
leden, met onder andere schrijfster
Brigitte Raskin en administrateur-
generaal van de BRTNCas Goos-
sens, hun mening over de opleidin-
gen binnen Letteren en de funktie
van de kultuurwetenschappen.

ElsyVerbist

Uitslagen
Stappers (mannen)
1 Bart Vandierendonck 05:28:25
2 los Moes 05:28:26
3 Dries Depreitere 05:42:29
Stappers (vrouwen)
1 Ann Van Wauwe 07:07:35
2 Ine Van Broekhoven 07:07:38
3 Dominique Vannontfort 07:22:42

Halve maraton

Lopers (vrouwen)
1 KristienMoes 01:29:13
2 LiesMaeyens 01:34:41
3 Mieke Boeckx 01:38:02

Stappers (mannen)
1 Michel De Ganck 02:24:06
2 Wim Vanderhaegen 02:36:04
3 Bart De Herdt 02:40:55

Lopers (mannen)
1 Bart Piersens 01:12:27
zu« Schoeters 01:12:53
3 Erwin Leesen 01:14:10

Stappers (vrouwen)
1 Ariane Titeca 02:45:30
2 Karoline Martens 02:50:22
3 Adinda Depauw 02:50:30

..,

Debat over geëngageerde
joernalistiek

Op dinsdag 15 november organiseren de Universitaire Parochie (UP) en
Politika in het Monseigneur Sende-instituut (fakulteit Letteren) een debat
over geëngageerde joemalistiek met de joemalisten Gilbert Hubert, VeerIe
Ianssens, Gie Goris en professor Biltereyst. BRTN-radiojoemalist Gui Poppe
zal modereren.
Hetgebeuren onder de titel 'Reaktie/redaktie, een debat rond sociaal geën-

gageerde joemalistiek', is een idee van Hilde Ingels, Chris Destoop en ElsDe
Temmerman. De sprekers zijn ongeveer een uur aan het woord, waarna het
publiek vragen mag afvuren. Een vraag die uiteraard aan bod komt, is hoe
elk van de aanwezige panelleden geëngageerde joemalistiek definieert.
Gilbert Hubert is verbonden aan de buitenland-redaktie van De Morgen.
VeerIe lenssens werkt voor De Standaard waarvoor ze gedegen artikels over
vrouwentema's, bedelaars en daklozen schreef. Problematiek rond ontwik-
kelingslanden is het stokpaardje van GieGoris die zich joemalistiek uitleeft
,bij Wereldwijd, een maandblad rond evangelisatie en ontwikkelinq.

Het debat heeft de geschreven pers als vertrekpunt maar later op de avond
kan het gesprek zich naar de audio-visuele media verleggen. Detematiek zal
zich kristalliseren rond vragen over objektieve, geëngageerde en manipule-
rende joemalistiek. Tevens passeren de beperkingen van de joemalisttegen-
over de kommerdaliteit van zijn produkt en de druk van de sensatiebladen
de revue. Eenkorte verwelkoming uit naam van Politika en UPgaat aan het
debat vooraf. Hilde Ingels zal hierbij de groei van het initiatief schetsen.

(tv)

'Reaktie/redaktie, een debat rond sociaal geëngageerde joemalistiek' vindt plaats
op dinsdag 15 november om 20.00 u in MSI 03.18, 70/80 frank.

Aarzel niet!

Neem nu
[!~.Gr;b-·'-een voordelig

abonnement
voor minder

dan 20 frank per dag!*

Voor meer informatie:

De Financieel-Ekonomische Tijd
Posthoftei 3 bus 9 - 2600 Berchem

Tel. (03) 2860306 - Fax (03) 2860300

Jaarabonnement: 4.950,- fr. i.p.v. R.250.- fr.
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Veto: Woensdag treed je op voor een
goed doel. Geef je daar de voorkeur aan
boven andere optredens?
Vermandere: «Nee, wij hebben als
Vlaamse zangers niet te kiezen. Orga-
nisatoren schilderen het trouwens al-
tijd af alsof het voor een goed doel is.
Als artiest kun je nooit zeker weten of
dat echt zo is. Ikheb jaren bijna alleen
in West-Vlaanderen opgetreden. Elke
vereniging had de bedoeling zaad in
het bakje te krijgen. Soms ging het ge-
woon om een stuk gracht asfalteren of
een schoolgebouw vernieuwen.»
«In principe speelt het voor mij ver-

der geen rol. Ik stel gewoon mijn eisen
op financieel vlak, het soort zaal, en-
zovoort. Ermag ook geen drank geser-
veerd worden tijdens het optreden.
Het gebeurt soms dat het optreden
zeer uitgesproken voor een menslie-
vend doel is maar dat verandert niets
aan de zaak. Ik zing zoals ik zing. Ik
kom dan ook niet gratis optreden. Het
is een optreden zoals een ander.»

Modeshow
Veto: Zijn er misschien optredens die je
weigert om etische redenen?
Vermandere: «Hetgebeurt wel. Ikheb
ooit nog opgetreden voor een duinen-
crossklub in De Panne. Die klub mag
daar nu trouwens niet meer crossen.
Ikkwam daar die avond toe en besefte
toen pas voor wie ik kwam spelen.
Maar dat soort toestanden zijn voor-
bij. Misschien is dat omdat mijn pro-
gramma helemaal anders geworden
is.»
«Vijftien jaar geleden was ik een

populaire Westvlaamse zanger met
nogal vrijblijvende liedjes als 'Bkm-
che en zijn peird'. Dat is langzamer-
hand geëvolueerd tot een kritischer
visie op de wereld waarin we leven.
Jonge mensen vinden zich daar in te-
rug en gaan me dus niet meer vragen
voor een modeshow.»
Veto: Ie draait bij mijn weten ook niet
meein het cirkus van de bekende Vlamin-
gen.
Vermandere: «Zwijg mij daarvan.
Gisteren vroeg het programma 'Scher-
men' me om als bekende Vlaming
kommentaar te geven op het ECC,het
tennistornooi in Antwerpen. Ik heb
hen geantwoord dat ik enkel kom om
te zingen. VTM heeft mij zeker tien
keer gevraagd maar nooit om te zin-
gen. Altijd voor 'Klasgenoten' of'Wal-
ters verjaardagsshow' tot ik hen een
keer gezegd heb dat het gedaan was.
Ik moet daar niet meer van weten.
Spaar mij van die bekende Vlamin-
gen in die kwisprogramma's. "Het
hoeft toch altijd niet zo ernstig te zijn
mijnheer Vermandere", zegt men
dan. Wel, ik heb de dingen het liefst
allesbehalve ernstig. Dat is mijn mot-
to. Maar ikheb geen tijd en ook niet de
energie om voor zo'n onnozel kwis-
programma helemaal naar Brussel te
rijden.»

Nieuwsgierig
«Ik heb andere dingen te doen. Ik

ben bijvoorbeeld met mijn beelden
bezig. Ik heb gisterenavond nog
zwaar gewerkt met als gevolg dat ik
vannacht niet kon slapen door de pijn
in mijn armen. Daar hou ik mij aan
vast, aan mijn werk thuis. Ik vraag
dan ook dat ze mij daar gerust laten.
Alsik iets te zeggen heb aan dewereld,
maak ik daar wel een lied over. Alsof
dat niet voldoende is, alsof ik nog uit-
leg moet geven over mijn gedrag. Dat
ze naar mijn liedjes luisteren. Ver-
domme toch.»
Veto: Vind je interviews dan ook verve-
lend?
Vermandere: «Eeninterview iswaard
wat een interviewer waard is. De von-
ken kunnen eruit slaan. Soms kun je
dingen formuleren die je in een lied
nog niet hebt kunnen zeggen. Ik zeg
dan ook wel eens: "Ieder interview is
een verloren lied." Het is volgens mij

Westvlaamse bard meent het bloedserieus

"vermandere; he ziet d'ervoëren
ofd'ertehen"

Op 16november speelt Willem Vermandere in de Grote Aula in het kader van Bloedserieus. Hij zal
daar in zijn bekende, licht ironische stijl een kombinatie brengen van liedjes met verhalen, van

'Bange blanke man' tot een gesprek met God.Wij spraken met Vermandere.

"Ieder interview is een verloren lied" (foto Philip Dekeyser)
nochtans niet slecht om regelmatig gediskussieerd.Achterafvroegzeofze
het woord te hanteren zonder ritme of nog eens terug mocht komen. Ik heb
rijm. Het vraagt wel veel energie om- haar toen geantwoord dat zij altijd
dat je voortdurend moet nadenken. welkom was. De tweede keer heb ik
Hoe Hugo Claus dat volhoudt, kan ik toch moeten zeggen dat het niet veel
niet begrijpen. Die man heeft natuur- zin had dat ze nog eens langs kwam.
lijk een groot kommercieel instinkt. Intussen had ze dan mijn beelden en
Hij weet gedornme goed waar de kle- mijn tekeningen gezien en ze had ge-
pel hanqt.» hoord dat ik een zanger was. "Die
«Tegenwoordigwil men veel achter- mensen leven zogeïsoleerd", had men

grondinformatie. Vragen zoals "Hoe haar gezegd.»
doe je dat, een liedje schrijven?", zijn
nu erg in de mode. De mensen willen
weten van waar de impulsen komen.
Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan
mezelf. Op het podium vertel ik voort-
durend waar het lied vandaan komt,
hoe het ontstaan is. Ik lees zelf ook
heel graag getuigenissen over kunste-
naars. Ik zal eerder een autobiografie
lezen van een schrijver dan zijn ro-
man. Dat is de nieuwsgierigheid van
de mens. Van waar komt het?»
Veto: Ik denk dat het ook typisch is voor
de mens dat hij vaak twijfelt. Hoe zit dat
bij jou met betrekking tot bijvoorbeeld het
geloof?
Vermandere: «Ik laat in mijn liedjes
duidelijk merken dat ik van huis uit
kristelijk ben. Daarnaast maak ik ge-
bruik van de joodse traditie, zoals je
die ook vindt in de verhalen van Isaac
Bashevis Singer. Ik breng verhalen en
liederen over gesprekken met God,
waarin hem het een en het ander ver-
weten wordt. Dat is zeer joods. Het is
mijn jargon.»

Dorpskafee
Veto: Het blijft een jargon, niet meer dan
verhaaltjes. Geloof je ook? En zo ja, in
wat?
Vermandere: «Ik denk dat die vraag
bij een artiest, een kreatieve mens die
al zijn levensenergie besteedt aan zijn
roeping, overbodig is. Misschien ge-
loof ik niet meer in wat KarelWojtila
gelooft. Mijn geloof zal wel iets hele-
maal anders zijn.»
Veto: Maar in wat otwie geloof je dan?
Vermandere: «Verdomme. Een ge-
tuige van Jehova is drie keer langs ge-
komen. De eerste keer heb ik met haar

Jong
«Ze was dus nog maar eens langs

gekomen. Toen heb ik haar heel kort
van antwoord gediend. "Mag ik nog
één vraag stellen?", zei ze, "Geloof jij
nog in ietsT" Toen zonk demoed me in
de schoenen. Ikheb haar geantwoord:
"Kind, kijk een keer naar ieder beeld
dat ikmaak, ieder schilderij, ieder lied
dat ik zing. Kijknaar mijn huis. Het is
een oud huis van 1864 dat ik gered
heb van de sloophamer, een prachtig
huis in het midden van het dorp, een
oud dorpskafee dat haltingestort was.
En jij vraagt mij dan, geloof je nog in
iets." Ieder kunstwerk dat ik maak, is
een akte van geloof. Maar dat wil niet
zeggen dat ik geloof in de maagdelijk-
heid van Maria of in de grafsteen. Is
dat wat je bedoelt met geloven?»
Veto: Laten we de vraag misschien nog
iets konkreter maken: geloof jij in een
'persoon' God?
Vermandere: «AlsGod iets is, dan is
hij de kern van ieder mens, de zin van
zijn leven, het 'rijk der hemelen'. Die
man van Nazareth heeft niet al te veel
over God gesproken maar wel: "het
rijk der hemelen is gelijk aan." Wat is
de bedoeling van het leven van de
mens? Wat is de volmaaktheid? Niet
het leven na de dood en zo. Laat mij
het juiste woord vinden. De voltooi-
ing, de volheid van het leven. In je
leven vinden waarvoor je geboren
bent.»
«Jezusheeft veel antwoorden gefor-

muleerd. Dat het voor een kameel ge-
makkelijker is door het oog van een
naald te kruipen dan voor een rijke
man om in het rijk der hemelen bin-
nen te treden, is een geniale manier

om te zeggen dat iedereen in de wereld
niet dezelfde kansen heeft. Maar ook
dat het voor een rijke man, die niet
onthecht is van de wereldse dingen,
nooit mogelijk is zijn roeping te vin-
den waarvoor hij geboren is. Iemand
die vast blijft hangen aan die mate-
riële dingen gaat nooit vrij kunnen
zijn, een artiest worden. Dat zijn schit-
terende verhalen.»
«Achteraf heeft men dan van die

man uit Nazareth een god gemaakt.
Omdat hij god was, kon hij moeilijk
uit seksuele kontakten ontstaan zijn.
Dus hebben zedat kind in de buik van
de moeder laten ontstaan door de Hei-
lige Geest. God kon ook de zoon niet
zijn van een moeder met erfzonde.
Dus hebben ze die moeder onbevlekt
doen ontvangen worden. Met dat in-
gewikkeld mechanisme dat teologen
daarrond gebouwd hebben, kan ikal-
leen nog maar qlimlcchen.»
Veto: Nochtans heb je daar ook een tijd
in meegedraaid.
Vermandere: «Ik ben inderdaad tot
mijn vierentwintig jaar in het klooster
geweest, vierjaarvanmijn jong leven.
Ik kan u verzekeren dat het in het be-
gin met grote overtuiging was. Ikwist
niet beter. Ik was naïef en dat ben ik
nog altijd waarschijnlijk. Kreatieve
mensen moeten een beetje naïef zijn
om te blijven qeloven.»

Sukkelaars
«Ik ervaar heel die kristelijke ach-

tergrond als iets van grote rijkdom
maar ik heb mij bevrijd van alle be-
klemmende omhelzingen van onze
moeder de heilige kerk van Rome die
haar kinderen niet kan loslaten. Wij
iijn onze moeder ontgroeid maeir die
moeder wil ons nog altijd betuttelen.
Mensen die hertrouwd zijn, mogen
van haar in principe de eucharistie-
viering niet volgen. Maar laat de kerk
van Rome maar doen. Dat is de tiran-
nie van de zuiverheid. De fundamen-
talisten, de blokkers, de kardinalen
van de curie. Dat is allemaal hetzelfde
zootje.»
Veto: U doet stevige uitspraken. Waar-
om vinden we die zo weinig terug in uw
liederen?
Vermandere: «Ikdoe dat soms wel. In
het nummer 'God en Co', een telefoon-
gesprek van God met de paus, heb ik
het bijvoorbeeld over de positie van de
vrouw in de kerk: "En waarom nog
geen priesteresse in uw mannendik-
tatuur? Is de vrouw enkel geschikt als
kokesse of voor het blussen van het
minnevuur?" Ik zal nooit een lied
schrijven over de positie van de vrouw
op zich. Terwijlik schrijf,komen erwel
steeds nieuwe dingen bij. Het is een
soort van kettingreaktie. In zulke lied-
jeskan ik veel kwijt.AIzingende komt
het eruit.»
Veto: Beschouw je jezelf als een autobio-
grafisch schrijver?
Vermandere: «Laten we zeggen dat
ieder lied een zelfportret is. Het isaltijd
een eigen mening die ertussen ge-
draaid raakt. Dat is een oude kunst.
Dichters en romanciers kreëren perso-
nages waarin ze hun mening over de
wereld kwijt kunnen. Dat behoort tot
de vertelkunst.»

Naïef
«Vorigewinter moest ik zingen voor

een Rotary Club ergens in West-
Vlaanderen. Voorhet optreden kwam
de voorzitter naar mij en vroeg: "Wat
moet ik zeggen als inleiding?" Ik zei
hem dat dat zijn zaak was en toen
leidde hij mij als volgt in: "Dames en
heren, de zanger Willem Vermandere
zingt hier vanavond. Jebent ervoor of
je bent ertegen." Dat was grandioos.
Dat was de mooiste inleiding die ik
ooit gekregen heb. Er zaten daar im-
mers veel mensen die vinden dat kul-
tuur Pavarotti moet zijn of Rudolf
Werthen maar toch geen flierefluiter
zoals ik, die nog een beetje half in het

dialekt brabbelt. Dan kan ik tegen die
mensen ongezouten mijn mening
zeggen. Hun façade valt weg, hun
businesspraat en maniertjes. Tegelij-
kertijd overvalt mij dan ook een grote
vertedering om die sukkelaars. Ik kan
wei goed steken uitdelen maar zingen
ligt ergens tussen vertedering en me-
delijden, en ergernis.»

Wagenmaker
Veto: Je hebt het over die mensen waar-
voor kunst op zijn minst Pavarotti moet
zijn en die neerkijken op Willem Ver-
mandere. Maak jij niet dezelfde fout door
in je liedjes te lachen met de VIM-kul-
tuur?
Vermandere: «Ja, het zou best kun-
nen. Het is niet omdat de zogezegd
intellektuelen op VTM neerkijken dat
ikdat ookmoet doen. Overde glimpen
die ik ervan opvang, zou ik eigenlijk
geen kwaad woord mogen zeggen. De
mensen zijn gehecht aan heel die
ontspanningswereld van VTM maar
het stelt volgens mij toch niet veel
voor. Jambers.en zo van die dingen.»
Veto: Kent u de serie 'Buren?
Vermandere: «Ja, die draait-men op
SRTN.Nog zo iets gruwelijks.»•.
Veto: Is zo'n serie niet een moderne ma-
nier van verhalen vertellen, iets wat u ook
doet in uw liedjes?
Vermandere: «Het zou best kunnen.
Ik ben eerder een grote fanaat van
Fellini. Jemag dat natuurlijk niet ver-
gelijken. Alsmensen een uur voor het
scherm zitten, hebben ze visueel en
inhoudelijk zoveel dingen over zich
heen gekregen. Daar sta je gewoon
verbijsterd van. Het is toch onvoorstel-

•

"De fundamenta-
listen, de blokkers, de
kardinalen van de
curie. Dat is allemaal
hetzelfde zootje."

baar dat men van die ellenlange feuil-
letons altijd maar opnieuw blijft spe-
len. Alles wordt daar breed uîtqe-
smeerd.»
«Dat interesseert mij ook niet. Ik

ben daarentegen wel voor de derde
keer 'Honderd jaar eenzaamheid' van
Gabriel Garcia Marquez aan het le-
zen. Die schrijft zinnen waar ik het
koud van krijg.Marquez heeft mij veel
meer geleerd dan Thomas Van Aqui-
no en al die godgeleerden. Hij heeft
met zijn verbeelding een wereld ge-
kreëerd die waarachtig is. Haast echt
maar nog straffer dan echt. Iedere ar-
tiest moet eigenlijk een waarachtige
wereld scheppen. Naast de bestaande
wereld moet hij een wereld opbouwen
met zijn bouwstenen, zijn elementen.
Bij mij is het duidelijk wat mijn ele-
menten zijn. Mijn vader was klarinet-
speler en wagenmaker. Ik heb van
hem klarinet leren spelen. Ik draag
heel mijn kristelijke onderwijs met mij
mee, mijn kloosterjaren, de jaren dat
ikgodsdienstleraar geweest ben. Daar
heb ik leren vertellen, met kinderen
omgaan en op een podium staan. Dat
is mijn School Herman Teirlinck ge-
weest. Diedrie jaar in een staatsschooi
als godsdienstleraar. Ikkan u verzeke-
ren dat het de zwaarste jaren van mijn
leven zijn geweest. Ik zou het dan ook
aan geen enkele van mijn kinderen
toewensen, maar daar heb ik wel het
vak geleerd.»

Peter Van Rompaey

Willem Vermandere speelt op 16 novem-
ber in de Grote Aula. Kaarten kosten in
voorverkoop 150 fr voor bloedgevers en
250 voor anderen. Aan de kassa betaalt
u 350 fr. De deuren gaan open om
20.00 u.
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, • Dag Liesbet.lk ben de jongen dieje zoekt. je
weet wel, die met dat lange bruine haar. Ik ben
heel lief, gevoelig, romantisch, ... Ik vind het
prachtig dat er geëmancipeerde vrouwen zijn
en ik ben helemaal niet van plan om je bij mij
in bed te lokken. Eddy.
• Eikel.
• Kontakteerons vooral uw typwerk(N-F-D-E):
eindwerken, kursussen, verslagen, brieven,
cv's enz. Tegen een studentenprijs. Tel: 013/
,32.23.82 (na 17.00 u).
• PS: Heb jij je bloempje nog Liesbet? Nee,
Liesbet. Niet dat roosje dat je me had willen
geven. Dat andere bloempje (zie deflorisatie
inje woordenboek).
• Leugenaar. En 't is defloratie. Zie woorden-
boek. Eikel.

• Woensdag 16 November is er eindelijk Ar-
chifuif, en wel in de Lido.
• 'Studenten tegen Racisme'-stickers zijn te
koop bij Sociale Raadvoor 20 frank. 's Meiers-
straat 5.
• Meisje van vervlogen dagen volgt intensieve
kursus terugvliegen.
• Liet bordo netsjaal in de steek in 'tStucof Los
Buenos op woensdag 19 oktober. Hereniging
wordt beloond met dito dorstlesser. Sarah,
Predikherenstraat 7.
• Ooit al eens met uw lief in de knoop geraakt
bij het swingen?Oftussen de koelissen beland
bij het walsen? Uw geval is niet noodzakelijk
hopeloos: we organiseren in het Arenberg-
gebouw in de Naamsestraateen kursus Weense
en EngelseWals en lekker veel rock & roll van
vrijdag 18/11 tot 16/12, van 21.00 u tot
23.00 u en het kost 500 frank voor 5 lessen
van 2 uur, lief niet inbegrepen.
• Typen tesis, verslagen, briefwisseling. Kris
Rosselle, Naamse steenweg 130. tel 20. 70.77.
• Baasin eigen tekst. Weg met de tirannie der
eindredaktie. Tegen Vetoseksisme. Leve de
vrije pen.
• Gonzo Circus-koncert afgelast op woe 16
nov.
• 2 donderdagen was ik er niet, maar 17/11
kom ik terug. Dezelfde plaats als 3 weken gele-
den.

• je wil op de hoogte blijven van wat er voor
jou, homo, lesbienne of bi in Leuven en om-
streken te doen is? Dan is er de Roze-Drem-
pelnieuwsbrief! Voor een gratis proefnummer
en/of informatie (onder gesloten, neutrale
omslag): RozeDrempel, PB 113,3000 Leuven.
Doen!
• Bouw-een-huis-voor-Roemenië-Fuif, Alba-
tros, woensdag 23 november, 22.00 u, toeg
60/70 fr
• Alle tikwerk: eindwerk, cv, enz. TeI44.47.75
of22.05.3B.

• Chaos in mij zoekt z'n schepper: jij.
• De Bond Beter Fuiven vond 1 bril + bijpas-
sende doos op do 3 nov in zaal Lido. Eventuele
eigenaars: Schrijf naar Veto. BBF.
• Voor al uw sekretariaatswerk: mailings,
tesissen, verslagen, brieven enz gelieve te
bellen op het nummer 25.61.17 of 20.56.26,
liefst na 17.00 u.
• Stel jonge meiden zoekt dringend een man-
nelijke stripper voor dinsdagavond. Geïnte-
resseerd? Bellen vóór 18.00u op dinsdag naar
23.29.30.

Tiensestraat 64, Leuven
Tel. 016/20.22.24 Fax. 016/20.58.45

Lic. A 1769

Superaanbiedingen skivakanties* Vanjany (Alpe d'Huez) vanaf 9,000 frank
(car + app. bezet dr. 6 pers. + les + mat. + skipas beginners)* Val di Fiemme vanaf 9.990 frank

JO MEUWISSEN .~-~
bvba "ä

Alle verhuur video-, klank-
ën lichtmateriaal voor

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

OISCOBAR
GROOT SCHERM TV

CAMERATIensestraat 118
3000 Leuven

tel.: 016 - 23_70_30
fax: 016 - 23_34_31

Het "groene" copy-center van Leuven_
Gerecycleerd en 100GA> chloorvrij papier

Thesissen - Cursussen - Folders
Forrnaat A5 tot A2

ALLE Inblndlngen. Plastificeren tot A3
Snel - verzorgd - volledig afgewerkt

~Sportura~
~ "§jfJ#J·'

Studenten-ski reizen
vanaf 8.700 fr.
Tel. 01

CANON Kleurkopie 50 Fr_ en rnlnder_
van 9 u_tot 22 u_doorlopend_

zat_10 u_tot 17 u_ ~ 016/201.301

AGENDA & VALVAE
....6....
MAANDAG
20.00 u COMING-OUTAVOND Moet ik 'het' vertellen? Hoe? Aan wie?, in
Maria-Theresiastraat 114, org. Homojongeren Het Goede Spoor.

20.00 u FILM+LEZING 'Family Values', over 'La naissance de I'amour' van
Philippe Garrel en 'Philadelphia' van jonathan Demme, en recente Holly-
woodprodukties waarin een bepaald gezinspatroon en een geëngageerd
maatschappijbeeld wordt ingepast, nadien integrale vertoning van 'La
naissance de I'amour' (zie vorige veto), in Stuc, toeg. 100/1 50, org. Stuc.

20.00 u LEZING 'Leuven in kaart, van jacob Deventer tot de laatste par-
lementsverkiezingen', naar aanleiding van de vierhonderdste verjaardag
van het overlijden van Mercator en in aansluiting bij de tentoonstelling
'Eenheid op papier', door prof. HermanVan Der Haegen, in Romaanse Poort,
org. Leuvense Gidsenbond.

20.00 u VORMINGSAVOND Rond relatie en seksualiteit, inlan Stasstraat 2,
org. Universitaire Parochie.

20.30 u TEATER 'De wilde eend', een stuk van Ibsen door de Roovers in een
regie van SamBogaerts, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.30 u FILM 'La naissance de I'amour' van Philip'pe Garrel.over het mislukte
liefdesleven van twee weinig suksesvolle kunstenaars/vrienden, maar te-
vens over de krisis binnen de wereldpolitiek, zie ook vandaag.20.00 u (en
artikel vorige Veto). in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

DINSDAG
12.45 u KONCERT Muziek in het Ziekenhuis, Krasavik, muziekgroep uit Wit-
Rusland olv Vladimir Zenevitsj, traditionele Witrussische muziek en
Oosteuropese polyfonie uit de 17de en 18de eeuw, info: 34.48.81, in UZ
Gasthuisberg, Herestraat 49.

18.00 u KONCERT Beiaard, muziek van j.S. Bach (voor toren bezoek: balie
Centrale Biblioteek, 28.46.60), aan Centrale Biblioteek, luisterplaats: par-
king Letteren.

18.30 u WERKLUNCH Ekstra werklunch vierde- wereldwerkgroep, in jan
Stasstraat 2, org. Universitaire Parochie.

20.00 u DEBAT 'Reaktie/redaktie', debat over geëngageerde joernalistiek,
zie artikel pagina 9, in MSI 03.18 (Letteren), toeg. 70/80, org. Universitaire
Parochie en Politika.

20.00 u FILM 'Sarafina!', Zuidafrikaanse verfilmde musical, met korte
voorfilm over vleesdumping door Europa in de Sahel, in Auditorium
Michotte (Psychologisch Instituut, Tiensestraat), org. 11.11.II-studenten.

20.00 u KONCERT 'All' Italia', strijkersensemble Piacevole en j. Van den
Hauwe (hobo), in Romaanse Poort (Brusselsestraat 63), org. KCLeuven.

20.00 u VIDEO Een tiental video's van de Newyorkse film- en videomaker
Tom Kalin, die samen een soort dagboek vormen, een poëtische maar on-
verbloemde neerslag van het leven in de grootstad, een wirwar van bewe-
ging, verwarring, intolerantie, geweld, seks, ziekte en dood, zie artikel
pagina 7 en interview pagina 12, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc ism De
RozeDrempel.

20.30 u LEZING 'Goeiemorgen, Zuid-Afrika', door Luc D'Hoore, in Witte Pa-
ters (F. Lintstraat 150), org. Huize Karibu.

20.30 u TEATER 'De wilde eend', een stuk van Ibsen door de Roovers in een
regie van Sam Bogaerts, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Swoon', een stijlvolle film over een passionele verhouding
tussen twee jonge mannen, die uiteindelijk leidt tot moord, van Tom Kalin,
zie artikel pagina 7 en interview pagina 12, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc
ism de Roze Drempel.

WOENSDAG
12.30 u DUMPING Van gratis Max-Havelaarkoffie, in Alma 3, org. 11.11.11-
studenten.

13.00 u UUR KULTUUR Koncert van Danel Strijkkwartet, in Huis van
Chièvres, Groot Begijnhof 55.

20.00 u DEBAT 'Is alternatief okkult?', twee huisartsen en hun patiënten
vertellen over hun ervaringen met alternatieve geneeswijzen, moderator
prof. R.jaspaert, in Maria Theresia-kollege 01.03, toeg. gratis, org. Ichtus,
kristelijke studentengroep.

20.00 u FILM 'Ich bin meine eigene Frau' van Rosavon Praunheim, een film
over het leven van een homoseksuele travestiet die in de buurt van Berlijn
als een adellijke dame in een landhuis woont, dat als een soort onder-
grondse vereniging voor de in Oost-Duitsland onderdrukte homobeweging
fungeerde, zie artikel pagina 7, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc ism de Roze
Drempel.

20.00 u VERGADERING Bijeenkomst van het anti racistisch front ter voorbe-
reiding van verdere akties, in 's Meiersstraat 5.

20.30 u KONCERT I Fiamminghi olv Rudolf Werthen, F. Springuel (cello),
L. Bergé (hoorn), J. Van den Hauwe (hobo), France en j.S. Bach, info:
23.92.00, in Aula Pieter De Somer.

20.30 u TEATER 'De wilde eend', een stuk van Ibsen door de Roovers in een
regie van SamBogaerts, in Vlamingenstraat 83, toeg. 200/300, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Fast Trip, Long Drop' van Gregg Bordowitz, het dagboek van
Alter Allesman, een fiktioneel karakter voor aktivist en kunstenaar Gregg
Bordowitz, en aansluitend 'Bust', een portret van de ondertussen aan aids
overleden kunstenaar en aktivist David Wojnarowicz, van Richard Mor-
risson en David Wojnarowicz, zie artikel pagina 7, in Stuc, toeg. 100/150,
org. Stuc Ism de RozeDrempel.

DONDERDAG

DOOR FRANK RIBBEN"S
alle gegevens voor agenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor verschij-
nen om 18.00 u op het redaktieadres bezorgd worden. Vermeld duidelijk alle
informatie (datum, uur, plaats en prijs).

zie artikel pagina 7 en interview pagina 12, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc
ism de Roze Drempel.12.00 u DUMPINGVan gratis Max-Havelaarkoffie, in Alma 2, org. 11.11.11.-

studenten.
12.00 u RESTAURANT Multikultureel restaurant, in multikultureel ontmoe-
tingscentrum PanacheC (Damiaanplein), org. PanacheC.

20.00 u FILM 'Ich bin meine eigel1e Frau' van Rosavon Praunheim, een film
over het leven van een homoseksuele travestiet die in de buurt van Berlijn
als een adellijke dame in een landhuis woont, dat als een soort onder-
grondse vereniging voorde in Oost-Duitsland onderdrukte homobeweging
fungeerde, zie artikel pagina 7, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc ism deRoze
Drempel.

20.00 u KONCERT Pianorecital door Filip Martens, oa Bartok, Brahms,
Debussy, Liszt, Mozart, info: 23.39.67, in Lemmensinstituut (Herestraat
53).

20.30 u FILM 'Bagdad Café', in multikultureel ontmoetingscentrum Panache
C (Damiaanplein), org. PanacheC.

22.30 u FILM 'Fast Trip, Long Drop' van Gregg Bordowitz, het dagboek van
Alter Allesman,. een fiktioneel karakter voor aktivist en kunstenaar Gregg
Bordowitz, en aansluitend 'Bust', een portret van de ondertussen aan aids
overleden kunstenaar.en aktivist David Wojnarowicz, van Richard Mor-
rissen en David Wojnarowicz, zie artikel pagina 7, in Stuc, toeg. 100/150,
org. Stuc ism de Roze Drempel.

ZATERDAG
20.00 u KONCERT Holst, Bizet, Tsjalkovski, Bach, Beethoven doorhet
Symfonisch Orkest van het Stedelijk Konservatorium olv Dirk Vandaele en
de BeverIiner, Symfonisch Orkest van de Muziekakademie van Beveren,An
Op De Beeck (piano), info: 22.21.21, in Auditorium Minnepoort (Koning
Albertlaan 52), org. Stedelijk Konservatorium.

ZONDAG
10.00 u LEZING 'Schepping tussen genot en verantwoordelijkheid', door
jacques Haers, in Lerkeveld (Waversebaan 220, Heverlee), org. Fakulteit
Godgeleerdheid.

11.00 u KONCERT Zondagmiddagkoncert met Catherine Mertens (piano),
Nico Balthussen (viool), Grieg, Degreef, in Auditorium Minnepoort (Koning
Albertlaan 52), org. KC Leuven ism Jeugd en Muziek.

15.00 u TEATER 'Leonce & Lena' door Jeux lnterdlts/Thèätre du chemin
creux, poppenspel met uitzonderlijke vormgeving, in Auditorium Minne-
poort (Koning Albertlaan 52), toeg. 200, org. KCLeuven.

20.00 u KONCERT Sjostakovitsj, Westerlinck en Brahms door het Rubio
Strijkkwartet (0. Van de Velde, D.Van den Hauwe, M.Sonnaert, P.Devos), in
Romaanse Poort (Brusselsestraat 63), org. KCLeuven.VRUDAG

18.00 u KONCERT Beiaard, gevarieerd programma (voor torenbezoek: balie
Centrale Biblioteek, 28.46.60), aan Centrale Biblioteek, luisterplaats: par-
king Letteren.

20.00 u FILM 'Ich bin meine eigene Frau' van Rosavon Praunheim, een film
over het leven van een homoseksuele travestiet die in de buurt van Berlijn
als een adellijke dame in een landhuis woont, dat als een soort onder-
grondse vereniging voorde in Oost-Duitsland onderdrukte homobeweging
fungeerde, zie artikel pagina 7, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc ism de Roze
Drempel.

22.30 u FILM 'Swoon', een stijlvolle film over een passionele verhouding
tussen twee jonge mannen, die uiteindelijk leidt tot moord, van Tom Kalin,

MAANDAG
20.00 u FILM+LEZING 'De historische waarheid', over 'L'oeil de Vichy' van C.
Chabrol en 'Libera me' van A. Cavalier, en andere bewustmakende films in
neo-reaktionaire tijden, nadien (om 22.30 u) vertoning van 'Libera me', zie
artikel pàgina 8, in Stuc, toeg. 100/150, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Libera me' van Alain Cavalier, veel afzonderlijke ascetisch
ogende opnames die een klimaat van onderdrukking en verzet oproepen,
zie ook vandaag 20.00 u en artikel pagina 8, in Stuc, toeg .•l 00/150, org.
Stuc. .

BLOEDSERIEUS (LBK/MEDlCA)
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Huwen

Met zijn film 'Swoori' forceerde Tom Kalin de
doorbraak naar een ruimer publiek voor zichzelf
en voor de hele homocinema. De film grijpt te-
rug naar de beruchte Leopold-Loebmoordzaak
uit 1924, die ook al het uitgangspunt was voor
de Hitchcock-klassieker 'Rope'. Twee studenten
brengen een dertienjarig knaapje om het leven
zonder aanwijsbaar motief. De twee worden van
de galg gespaard wanneer ze homofiel blijken,
wat voor het gerecht als bewijs geldt voor hun
ontoerekeningsvatbaarheid. Voor Kalin is dat
gegeven de aanleiding om een mooie, in zwart-
wit gestileerde fabel te vertellen over passie,
macht en hysterie.
Maar 'Swoon ' is niet zijn eerste wapenfeit.

Voordien vergaarde de sympatieke en beschei-
den kunstenaar 'tI enige faam als video maker.
Zijn videowerk bestaat vooral uit MTV-achtige
klips, waarvan eveneens een selektie in het Stuc
te bekijken valt.

Illegaal
Veto: In welke zin is een moordverhaal van 1924
nog relevant, voor jou om een film over te maken, en
voor ons om naar te kijken?
Kalin: "Het is nog relevant, zeker nu. Kijk maar
naarde film 'Natural Bom Killers'. Moordenaars
zijn even beroemd als supermodellen, en super-
modellen zijn even beroemd als akteurs, en
akteurs zijn even beroemd als politid. Het is al-
lemaal hetzelfde. De Leopold-Loebzaak is mis-
schien een van de eerste Amerikaanse moordza-
ken met de gedachte dat het om een symboli-
sche moord ging, een moord voor een idee. Voor
mijn generatie was dat de Charles Mensen-
zaak. Vandaag is er een fascinatie voor misdaad
en moord in de Verenigde Staten, en Leopold-
Loeb is één van de eerste gevallen van massale
publieke hysterie rond een moord.»

Veto: Het is niet de eerste verfilming van het ver-
haal. Erwas 'Rope'van Hitchcock, en 'Compulsion'
van Fletsener. Waarom vond je het nodig het nog
eens te verfilmen?
Kalin: "Omdat ik geen homo's te zien kreeg in
die andere films, en ik smachtte ernaar er te
zien. (lacht) 'Rope' gaat niet over Leopold en
Loeb. De film is ver verwijderd van de feiten. Het
is niet zo'n goeie Hitchcockfilm. 'Compulsion'
vind ik interessanter, want die film is onmiddel-
lijk op de feiten gebaseerd. Die twee films ver-
schillen echter sterk van 'Swoon'. 'Swoon' vertelt
het hele verhaal vanuit het standpunt van de
moordenaars. Ik nodig het publiek uit zich te
identificeren met het illegale standpunt, niet dat
van de wet. Geen van beide andere films volgt de
moordenaars in de gevangenis, maar in zekere
zin gebeuren de meest interessante zaken net
docr.»
Veto: In welke mate beschouw je 'Swoon', en je werk
in het algemeen, als politiek? In welke mate probeer
je beelden van homo's en aids te kreëren en in vraag
te stellen?
Kalin: «Alle films zijn politiek. 'Teenage Mutant
Ninja Turtles' ook. 'Forrest Gump' is een poli-
tieke film. Die film probeert Amerikaanse ge-
schiedenis te herlezen vanuit een specifiek
standpunt. Als je die film ziet, denk je ook niet:
'Kijk, een politieke film', maar het is duidelijk
een film met een konservatief politiek gedach-
tengoed. De waarden liggen wel meer verbor-
gen. De meeste Amerikaanse films zijn zeer po-
litiek in die zin dat ze ideeën en waarden van de
Verenigde Staten prornoten.»

«Ik kan niet duidelijk zeggen waarom ik
'Swoon' gemaakt heb, maar achteraf bekeken
denk ik dat het te maken heeft met mijn gevoe-
lens over aids. Ik heb minstens dertig mensen
gekend die aan aids gestorven zijn. Het is ver-
woestend. Het is onmogelijk die ervaring te ver-
talen. Op een zeer indirekte manier is 'Swoon'
een vorm van katarsis voor mijn woede. 'Swoon'
is geen metafoor voor aids, ik denk zelfs niet dat
'Swoon' ook maar iets te maken heeft met aids.
'Swoon' gaat specifiek over de Leopold-Loeb-
zaak. En het belangrijkst voor mij is: ikdenk niet
dat Leopold en Loeb homo's waren. Die term
bestond in de jaren twintig niet eens, tenzij in
zeer radikale kringen. Alleen mensen die Freud
lazen, gebruikten het woord misschien. In Ame-
rika zijn we tegenwoordig zo gedwongen onze
identiteit te definiëren. Ik denk dat het op het
moment van de moord heel gewoon was voor
jonge mensen van rond de achttien jaar om te
vrijen met mensen van hetzelfde geslacht, en
zichzelf niet te definiëren als homo's. 'Swoon'
probeert in zekere zin dat onderscheid te maken.
Beiden dachten later vrouwen te huwen en eer-
biedwaardige burgers te worden.»

Veto: Toch neem je als regisseur niet helemaal het
standpunt van de jaren twintig in.
Kalin: «Inderdaad, in zekere zin is het bedrieg-
lijk, want ik maak die film helemaal niet uit het
standpunt van de jaren twintig. Er zijn druk-
toetstelefoons, mensen roepen van: '0, de film is
niet helemaal historisch'. Minder vanzelfspre-
kend, maar even belangrijk is het feit dat ik een
zwarte vrouw gecast heb in een sleutelrol, als
stenografe. In Amerika konden alleen blanke
mannen die positie bekleden. In de film komt er
een moment dat de vrouwen gevraagd worden
de rechtszaal te verlaten, wat een onmogelijk
moment veroorzaakt. Mensen fikseren zich
meer op de druktoetstelefoons dan op die zwarte
vrouw.»

Interview met cinea~t Tom Kalin

"Ikben een rondtrekkende
flikker, dat ismijnjob"

Deze week worden inhet Stuc enkele films en video's rond homoseksualiteit ver-
toond. Tom Kalin (32), de regisseur van één van die films- 'Swoon' (1991) -en
van een reeks video's, kwam voor de gelegenheid over uit NewVork. Hij had het
met Veto over zijn werk en over de homofilm inhet algemeen. Maar ook over

'Natural Bom Killers', aids en politiek.
«In de eerste plaats is de film geïnspireerd door

het werk van Derek Jarman. Daarnaast heb ik
ook geprobeerd om de zaak een beetje resonan-
tie te geven. Ik zeg niet dat 'Swoon' een metafoor
is voor de jaren negentig, maar wel dat er een
soort symbolische band is. In die zin is het be-
langrijk te beseffen dat het overeen periode gaat
toen seksuele identiteit niet zo duidelijk ge-
definiëerd werd, en één van de sleutels om die
mensen te begrijpen is je te realiseren dat ze niet
dezelfde woordenschat hadden.»

Veto: Je suggereerde dat je een-meer realistische
versie van de Leopold-Loebatîaire wilde geven.
Maar je zegt ook geïnspireerd te zijn door Derek
latman. wiens films je toch niet realistisch kunt noe-
men?
Kalin: «Ik zou het woord realistisch niet gebrui-
ken. 'Akkuraat' misschien, in termen van histo-
risch bronnen. Maar ik ben niet echt geïnteres-
seerd in realisme. Want wat noem je realisme?
Ik woon in de Verenigde Staten, ik kijk naar het
nieuws en zie niets dat erg akkuraat is: het enige
waar ik nu over hoor is 0J Simpson, ik weet niets
van wat er hier gebeurt. Ik zie mijn film op geen
enkele manier als historisch akkuraat in welke
betekenis van het woord dan ook. Maar ik pro-
beer dichter bij de zaak te blijven, en de mensen
te verstaan via het materiaal dat achterbleef,
niet vanuit een bevooroordeeld beeld van hen
dat al besliste dat ze slecht zijn omdat ze man-
nen zijn die vrijen met elkaar.»

Manipulatief
Veto: Is het ook om die reden dat je een doku-
mentaire stijl kontTonteert met meer fiktionele ele-
menten?
Kalin: «Daar is een praktische reden voor, om-
dat ik de kijker historische informatie moet ge-
ven. Daarnaast eksperimenteer ik graag met
zwart-wit film technieken. De nieuwsflash is een
manier om dat materiaal in de film in te lassen
zonder de vloed van informatie te doorbreken. Ik
zou oneerlijk zijn als ik zou zeggen dat ik de
relatie tussen dokumentaire en narratieve film
wou onderzoeken. Het is trouwens niet zo dat de
dokumentaire meer waarheid vertelt dan de
fiktiefilm. Dokumentaire is even manipulatief
als film.»

Veto: In je video's gebruik je een heel andere stijl,
een videoklipstijl die aan MTV doet denken.
Kalin: «Ook in 'Swoon' gebruik ik montage-
technieken uit de videoklip. Men beschuldigt me
er vaak van te mooi werk te maken. Ik ben geïn-
teresseerd in de manier waarop de kommerdële
kultuur nu een soort ingebouwde nostalgie
heeft. Ik wilde iets overnemen uit het reklame-
denken en een verhaal vertellen vanuit dat
perspektief. Ik geloof dat muziekvideo's en re-

klamespots avant-gardecinema hebben ver-
vangen. Spijtig genoeg smeren die films je een
jeans aan, of een Nirvana-plaat, maar toch zijn
ze formeel vernieuwend. In zekere zin prikkelt
het mij, omdat in mijn werk de nadruk ligt op
het formele, wat aanzien wordt als een opper-
vlakkige kwaliteit.»

Veto: Maar bereikte de film niet juist daardoor een
groter publiek?
Kalin: "Zeker. Als het zo uitkomt zal ik ooit wel
een Hollywood-film maken. Ik sta er niet om te
springen, maar ik zie het ook niet als iets slechts.
Veel mensen van mijn generatie hebben het
over mediakultuur en publidteit. Dat zijn geso-
fistikeerde gebieden, en om erover te spreken
moet je de woordenschat die ze gebruiken over-
nemen. De film heeft verschillende kanten. Het

11 'TeenageMutant Ninja
Turtles' is een politieke
film."
is in zekere zin een klassieke kunstfilm. Ik verwi [s
naar Ingmar Bergman en andere belangrijke
cineasten, zodat de kritid ervan hielden. Het is
ook Queer Cinema ('queer' is een Engelse term
dle op (mannélijke) homoseksualiteit duidt,
nvdr), nieuwe Identiteltscinemc. Ook dat maak-
te de film gemakkelijk bespreekbaar. En ten
slotte komt de film tegemoet aan de fascinatie
voor misdaad. Die drie dingen zorgden voor het
sukses van de film.s

Veto: Zou men ook kunnen stellen dat 'Swoon' een
doorbraakfilm was voor Queer Cinema in het alge-
meen?
Kalin: «Oueer Cinema is een uitvinding van de
pers. Als ik 's morgens opsta, zeg ik niet voor de
spiegel: "Jij bent een homo". Men noemt toch
ook de films van Jonathan Demme en Martin
Scorcese geen Nieuwe Heterocinema? Ik begrijp
wel dat we in een kultuur leven met een soort
mainstream, waar iedere speciale aandacht
zichzelf moet definiëren. Je moet groepeerbaar
zijn voor het publiek. Maar er is een probleem.
Het is een groep blanke homomannen die de
zogenaamde New Queer Cinema definiëren.
Dat is een beetje verdacht. Waar zijn de vrou-
wen? Waar zijn de homo's die niet blank zijn?
Het ligt aan de manier waarop dingen gedefini-
eerd worden in de meest eenvoudige termen.
Dan wordt je een vertegenwoordiger van een
gemeenschap, zoals ik een soort spreekbuis ben
voor queerness. De meeste homo's willen mij
echter niet als hun spreekbuis. Ik vermoord kin-
deren!-

"Mijn identiteit heeft meer te maken met klasse dan met seksualiteit"

Veto: We hadden al zo'n vermoeden dat je de term
Queer Cinema niet zo graag zou horen ...
Kalin: «0, ik ben het al gewoon, het doet er niet
toe. Ik ben een rondreizende flikker, het is mijn
job, het is een van mijn bezigheden. Het zou
onoprecht zijn als ik zou doen alsof ik niets be-
grijp van die rol. Hetis een deel van wat men eist
dat ik doe. Wel, ik zal het spel meespelen. Ik zal
die rol spelen, maar ook van de gelegenheid ge-
bruik maken om de hele gedachte te doen
eksploderen. Om eerlijk te zijn: mijn identiteit
heeft meer te maken met klasse dan met seksuo-
Iiteit.»

Veto: Zit er in de zogenaamde Queer Cinema geen
eenheid ...
Kalin: «Niemand van ons aanvaardt de term.
We verwerpen hem ollemcol.»

Veto: Maar zit er geen eenheid in dat niet aanvaar·
den van etiketten, in het nastreven van meerdiversi-
teit, om ook vrouwen en zwarten in de films te be-
trekken?
Kalin: «Ja, dot is de meeste specifieke definitie
van Queer Cinema. 'Queer' is een woord dat
opgenomen werd om de traditionele opdeling
volgens geslacht ongedaan te maken, met de
bedoeling een samenhangende politieke bewe-
ging te kreëren. Dat komt gedeeltelijk voort uit
aids-aktivisme, want een aantal van de belang-
rijkste mensen daar waren lesbiennes. Dan is er
ook de kwestie rond geslacht. Travestieten en
transseksuelen werden gewoonlijk niet tot de
homogemeenschap gerekend. Idem met niet-
blanken. Met de term 'queer' werd er een opti-
mistische poging ondernomen om die allemaal
samen te brengen in één politieke beweging. Dat
is een prachtig idee, maar er is nog een lange
weg te gaan, dat woord vindt ons niet opnieuw
uit. Ik kan niet echt genieten van mijn sukses als
ik rond me kijk en zie dat de enige mensen die
het ook gemaakt hebben ook blanke mannen
zijn.»
Veto: Distantieer je je bewust van de vraag naar
positieve beelden vanuit de homobeweging?
Kalin: «0 ja, natuurlijk. Wanneer ben ik een
positief beeld? Als ik een maatpak draag en ge-
durende dertig jaar met dezelfde man getrouwd
ben? Nooit van mijn leven. Ik geloof niet dat
heteroseksualiteit de enige superieure norm
biedt wat relaties betreft. Ik geloof niet in h uwe-
lijk en monogamie als de absoluut ideale relatie-
vorm. Ik vind het ongelooflijk pretentieus dat de
homobeweging wil beslissen wat een positief
beeld is. Ik kan niet spreken voor iemand on-
ders.»

Kannibalen
Veto: Denk je dat de vergrote aandacht voor homo-
films sinds 'Swoon' een blijvende tendens is?
Kalin: «Ikwil erde nadruk op leggen datditalles
door de markt bepaald wordt. Dat is alles. Je
mag je er niet toe laten verleiden te denken dat
er een grootse kulturele ommekeer bezig is.
Hollywood, en zelfs het onafhankelijke film-
cirkuit, zijn echt in geld geïnteresseerd. Als een
film over kannibalen veel geld opbrengt, dan
gaan we veel films over kannibalen zien.»

Alexander Dhoest
Bart Eeckhout

Dinsdag 15 november om 20.00 u programmeert
het Stuc een videoprogramma met werk van Tom
Kalin, 100/150 fr. Twee daarvan worden in wereld-
première vertoond. 'Swoon' kan je in het Stuc zien op
dinsdag 15 en vrijdag 18 november, telkens om
22.30 u, 100/150 fr. Op dinsdag zal de regisseur
zelf aanwezig zijn om zijn werk voor te stellen.

(foto Karel De Weerdt)


