S ociale Sector in nood, w a t nieuws?
Proffen b e ta le n 50 frank m inder!
Woensdag 20 januari werd een buitengewone zitting van de Sociale Raad
samengeroepen, waarop beslist werd de afschaffing van de 50 frank opleg voor
maaltijden in de universitaire resto’s voor alle (gepensioneerde) personeelsleden
van de universiteit en hun familieleden, positief te adviseren. Een advies waarop de
universitaire overheid op vrijdag 22 januari reeds inging. Eind vorigjaar was deze
opleg, na een akkoord met het Ringnetwerk Gent (HOBU-scholen), al afgeschaft
voordeHOBU-studenten. Opdezemanierhooptmen iets te doen aan de spectaculaire
terugloop van het aantal verkochte maaltijden in de resto’s. Maar hoe kon het zover
komen?
Toen wijlen minister Coens met zijn
mamoetdecreethet universitair onderwijs
in Vlaanderen poogde te hervormen, had
dit decreet ook een klein koertje, die de
universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap meer autonomie moest verlenen.
Deze grotere zelfstandigheid kreeg onze
universiteit niet zomaar. Volgens het
décreet moest men een beheerder en een
adjunct-beheerder aanstellen. En zoals
dit in ons Belgenlandje gaat, was er het
politiek akkoord hiervoor iemand van SP
en CVP-huize te kiezen. Kandidaten
moesten door de rector en vice-rector
samen voorgesteld worden aan de Raad
van Bestuur (RvB) van de UniversiteiL
Wat de postvan beheerder betreft, zorgde
dat voor weinig problemen. De socialist
Hoogewijs werd voorgesteld en kreeg
het vertrouwen van de RvB. Als adjunct
werd de CVP-er Mangeleer, tot dan
secretaris van Wilfried Martens en
dringend aan een nieuwe job toe,
voorgesteld, maar daar liep het fout Hij
kon de RvB niet bekoren en werd dan ook
weggestemd. De vice-rector ging echter
dwarsliggen en weigerde een andere
kandidaat voor te stellen, zodat de
beslissing bij minister Coens kwam te
liggen. Deze maakte daar dankbaar
gebruik van om Mangeleer ‘door zijn
tweede zit te sleuren’.
Zo kon de RUG, die volgens de
minister toch al een overschot aan
personeel had, op 1 oktober ’91, bij het in
voege treden van het decreet twee nieuwe
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werknemers verwelkomen. Beiden
kregen een bureau op het rectoraat en
elke maand het loonzakje van een
ambtenaar rang 16 (directeur-generaal),
uiteraard door de unief te betalen. Ze
mochten zich ook elk een secretaresse

Nu werd het hem wel niet makkelijk
gemaakt. Tijdens de begrotingsbesprekingen werd erop aangedrongen dat hij
iets zou doen aan het jaarlijkse deficiet
van de sociale sector, meer nog, dat hij
ook het gecumuleerde deficiet van de
vorige jaren nog even zou wegwerken.
Geld was hiervoor niet beschikbaar en de
17,5% van het inschrijvingsgeld dat aan
de andere universiteiten voor de exploitatie van hun sociale sector mag gebruikt
worden, moest in Gent gebuikt worden
om in de homes de hoogdringende
veiiigheidswerken ie bekostigen, iets wat
eigenlijk niet kan, om dat in een
verduidelijking van het onderwijsdecreet

10.000 frank per jaar, en in een
prijsverhoging van gemiddeld 15 ff. per
m aaltijd, maar voor de niet-RUG
studenten en de personeelsleden hoger
dan rang 2 kwam daar nog een opleg van
50 ff. bovenop, het zogenaamde distributierecht. Dit plan werd, het moet
gezegd, niet zonder enige manipulatie
van de adjunct-beheerder, positief
geadviseerd door de sociale raad. Meer
nog, van de toenmalige studenten in deze
raad was Luc Slimbrouck de enige die
tegenstemde. Ookin deRaadvan Bestuur
was er weinig tegenkanting, zij het dat de
goedkeuring van de begroting ’93 voor
de sociale sector gekoppeld werd aan een

verkochte maaltijden en dus een hogere
productiekostper wel verkochte maaltijd.
Zo kwam er in november ’92 maar liefst
1,3 miljoen minder in het laadje dan in
november ’91. En dit ondanks de
prijsstijgingen en het distibutierecht van
50 frank. Meer nog, van januari tot en
met september ’92 werd in de resto’s een
winst van 5,5 miljoen gerealiseerd en
was men dus op de positieve weg, in
oktober was er echter een verlies van
446.517 frank. De reden hiervoor moet
niet ver gezocht worden, van de
klantengroep die verondersteld werd het
distributierecht te betalen haakte zowat
de helft af, wat toch zo ’n 450 maaltijden
per dag minder betekent Globaal worden
er ooknu nog zo’n 15% minder maaltijden
verkocht.
Het enige positieve geluid in deze
periode kwam van de HOBU-scholen.
Sinds dit academiejaar krijgen zij ook
subsidies voor hun sociale sector en ze
waren bereid om 2,7 miljoen hiervan af te
staan aan de RUG, op voorwaarde dat
voor hun studenten het distributierecht
van 50 frank afgeschaft werd. Iets waar
de universiteit maar al te graag op inging.
En d e jobbers?

kiezen. Hier was Mangeleer dan weer de
sympathiekste, hij koos een ‘jobstudente’,
zij het dan eentje dat al een tijd de juiste
oranje kaart op zak had. Ze verdeelden
ook het werk, beheerder Hoogewijs werd
verantwoordelijk voor de academische
kant van het universitaire leven, adjunctbeheerder Mangeleer voor de wereldse,
waaronder de sociale sector.

van 23 juli ’92 duidelijk gesteld wordt dat
de inschrijvingsgelden enkel mogen
gebruikt worden voor personeels- of
w erkingskosten, en dus niet voor
investeringen. Anderzijds moeten de
homes dringend brandveilig gemaakt
worden, want het brandweerraport liegt
er niet om en er wordt zelfs met sluiting
gedreigd.

H et p lan, niets d a n het
p lan

PAKT HET AAN I

Themanummer op 5 februari,
mee o.a.
G. Grass
J. Bfommaert en J. Verschueren
K. Anthierens, H. Camps,...
Verkrijgbaar in de betere dagbladhandel

Dus trok de adjunct-beheerder aan de
slag en als een volleerde crisismanager
stelde hij een reddingsplan op, in de
wandelgangen “het plan Mangeleer”
genoemd. Daarin werd niet alleen
voorzien in een huurverhoging van de
kamers in de universitaire homes met

dringende vraag naar de overheid toe om
de RUG, ten behoeve van investeringen
in de sociale sector, een lening op lange
termijn en tegen een lage rentevoet toe te
staan, zodat de voorziene 17,5% van het
inschrijvingsgeld dat naar de sociale
sector zou gaan, gebruikt kan worden
voor deexploitatievan deze sociale sector.
Toen later bleek dat de contracten
voor de universitaire homes reeds
getekend waren, werd die huurverhoging
voor een jaar in de ijskast gestopt, maar
op 1 oktober werden de maaltijden een
stuk duurder en voor velen kwam daar
dus nog eens 50 frank bovenop. Maar
waar men gehoopt had zo het deficiet
terug te kunnen schroeven, gebeurde het
omgekeerde. Men werd geconfronteerd
meteen spectaculairedaling vanhet aantal

Vooral de jobstudenten zijn van dit
alles de dupe. Niet alleen werden het
aantal joburen in het kader van “het plan
Mangeleer” dit academie-jaar reeds
drastisch beperkt Voor het 2e trimester
werden nog eens 18 studentenjobs, of
zo’n 20% van het totaal aantal jobstudenten, geschrapt. Dit kon gebeuren
op voorstel van het vast personeel, die
schrik krijgen voor hun eigen tewerkstelling. Zo probeert men de rampzalige
situatie af te wenden op de zwaksten, die
geen vast contract hebben en gewoonlijk
niet bij een vakbond aangesloten zijn.
Nochtans, met het schrappen van een
ambtenaarrang 16kan veelmeer bespaard
worden dan op de jobstudenten..... en
vroeger gingen de zaken zeker niet
slechter.....

het vervolg van dit artikel
vindt u op pagina 3...
fo to : W achtend op Godot
(foto Cisse)

Ik b en n iem an d , m ijn hond is b elg
V rouw enhandel. Een opinie
Vrouwenhandel beroerde de publieke opinie nauwelijks tot Chris De Stoop in
september }92 op de proppen kwam met het boek “Ze zijn zo lief, meneer”. Voor het
eerst vielen er namen van seksbazen, maar ook van ambtenaren, politiemannen en
politici H et boek kreeg ruime mediabelangstelling en alle belanghebbenden repten
zich met een stroom van reacties. Na de gruwel uit ex-Joegoslavië en Somalië kon
de *“t is de ver van mijn bed show”-mentaliteit de Belgen niet meer sussen. Want
plots bleek dat in eigen land weerloze, totaal gebroken vrouwen uit de Derde Wereld
gelokt worden. E r was geen ontkennen meer aan dat centrale concepten van
misleiding, dwang en uitbuiting ook in België levensechte vormen aannemen Jonge
allochtone meisjes worden hier psychisch en fysisch verkracht door heren in
maatpak die hun driften botvieren op een legale wijze onder het waakzame oog van
(corrupte) politici, ambtenaren en politie.

Als we kijken naar de herkomst van
deze vrouwen, zijn er vier golven te
onderscheiden. In een eerste golf ging
het vooral om vrouwen uit Zuid-Oost
Azië (Thailand, Fillipijnen), een tweede
golf om vrouwen uit Zuid-Amerika
(Colombia, Dominicaanse Republiek) en
in een derde golf om Afrikaanse vrouwen
(Ghana en Nigeria). De vierde golf - en
voorlopig laatste - bestaat uit Oosteuropese vrouwen (Polen, GOS). Telkens
gaat het om landen met een uitermate
slechte econom ische toestand. De
vrouwenhandel is steeds opvallend gebed
in armoede en een vrouwvijandige
ideologie. Laat ikhier echter benadrukken
dat miljoenen andere vrouwen in deze
landen zich in gelijkaardige omstandigheden bevinden en toch geen slachtoffer
worden van de vrouwenhandel. Het is
immers pas wanneer perfide handelaars
met uitgekiende wervingstactieken en
impalmstrategieënten tonele verschijnen
dat armoede en vrouwvijandige praktijken gekoppeld worden aan vrouwenhandel. De rode draad loopt langs de
georganiseerde misdaad, de georganiseerde werving voor prostitutie, een
‘economische’ activiteitdiebeantwoordt
aan een behoefte snel grof geld te
verdienen ten koste van anderen. Het is
op dit punt dat het boek van Knackjoumalist Chris De Stoop zo’n grote
waarde heeft : het schetst op een
gedetailleerde wijze de bendes, de
taktieken, de corruptie,... die achter de
vrouwenhandel zitten. Een analyse en
een beschrijving die tot op het bot gaat
Deze facetten van de vrouwenhandel, de
werkelijke oorzaken, worden in de strijd
tegende vrouwenhandel dikwijls (bewust
?) over het hoofd gezien. Vrouwenhandel
laat zich heel moeilijk adequaat analyseren door de oorzaken enhetvoortbestaan
ervan louter te gaan zoeken bij de
motieven van de vrouwen die erin terecht
komen. Vrouwenhandel willen af schaffen
op basis van die motieven, brengt nog
minder zoden aan de dijk.
De basisvoorwaarde voor het bestaan
van de vrouwenhandel ligt in het
lucratieve karakter ervan. De betrokken
vrouwen moeten zo weinig mogelijk
‘kosten’, ze mogen geen eisen kunnen
stellen en mogen niet bij machte zijn
mensen voor hun lot te interesseren. Om
dit alles te bereiken is de totale
ontworteling van de vrouw vereist, naast
algemene desinteresse, en specifieker die
van politie en justitie. Is er in België
interesse voor het lot van deze vrouwen ?
We krijgen in ieder geval de indruk
dat er de laatste maanden genoeg
bekommernis over deze problematiek is.
De publieke opinie werd plotseling
gemobiliseerd om het onrecht aan te

pakken. Is dit echter geen opgedrongen
houding ? Een houding waarmee we
onszelf weer eens sussen, een attitude die
past in ons “we zijn toch zo lief, meneer”denken ? Is de bezorgheid van de
Belgische publieke opinie reëel ? Is de
impressie dat er interesse is in de
problematiek niet vals ? Houden politici,
politie en justitie zich echt bezig met
vrouwenhandel ? Waarin zijn ze geïnteresseerd, vraag ik me dikwijls af. In de
slachtoffers zelf of vooral in de namen
van in opspraak gekomen collega’s ? Om
even de woorden van mevr. D ’Hondt aan
te halen : “Ik weet dat politici op een
aparte manier reageren wanneer namen
van collega’s of van mensen uit hun
directe omgeving in een kwaad daglicht
komen. Het zou niet de eerste keer zijn
mocht de hele politieke wereld zich ook

nu weer opsluiten in een verdedigende
egelstelling”. Of nog een ander citaat van
Paula, waar zij een niet nader genoemde
persoon citeert: “Madam D’Hondt, loopt
met uw vrouwenhandel naar de maan”.
De problematiek ligt bovendien zeer
gevoelig omdat het dikwijls raakvlakken
vertoont met de thematiek van de
illegalen, mensen die niet over de geldige
verblijfsdocumenten beschikken. In het
Westen zijn die mensen ‘verheven’ tot
zwarecriminelen. Mensendie men zonder
pardon, zonder enige vorm van proces,
kan deporteren, ver van familie, kinderen
en vrienden.
Personen die men mag beroven van
huis, persoonlijke bezittingen, baan en
inkomsten en voor het leven de toegang
tot een land ontzeggen. Kortom, illegalen
zijn mensen die men zonder scrupules in
een bestaan van armoede en schuld mag
storten. De rechteloosheid van vreemdelingen is wettelijk vastgelegd. Het is
onmogelijk daartegen processen te
voeren, zelfs niet als zij het slachtoffer
worden van zware misdrijven.

Door deze ambigue situatie durven
(willen) vele politici geen duidelijke
standpunten innemen in de thematiek
van de vrouwenhandel en worden
mensen, die uiteindelijk slachtoffers zijn,
door politie en justitie zonder pardon het
land uitgewezen.
Eén ding staat buiten kijf : politici,
politie en justitie zijn geïnteresseerd in de
problematiek als ze ermee in de media
kunnen scoren. De doorsnee krantelezer
krijgt wel degelijk de indruk dat er op
beleidsniveau van alles aan het gebeuren
is. Er is ook van alles aan het gebeuren!
Maar wat ?
De leek moet zich beperken tot wat de
media haalt en belandt zo al snel in de
“we zijn toch zo lief, meneer”-attitude.
Wat er achter de schermen gebeurt weet
echter niemand. Of toch ?

Saralek
De overheid geeft, om verschillende
redenen die ik wegens de beperktheid
van dit artikel niet zal uiteenzetten, de
problematiek graag uit handen, hetzij
van de ene officiële instantie naar de
andere, hetzij naar onafhankelijke
organisaties. Eén van die organisaties, dé
organisatiedieronddeze thematiek werkt,

is SARALEK, een suborganisatie van
PAYOKE te Antwerpen.
Saralek is een organisatie die baanbrekend werk verricht. Het is een
organisatie die wil reageren tegen het
netwerk van handelaars. Een organisatie
die slachtoffers van vrouwenhandel
steunt, die samenwerking zoekt met
diverse instanties (organisaties op het
vlak van derde wereld, emancipatie,
vrouwenbeweging,...), die werkt aan
beleidsvoorstellen en sleutelt aan
concrete maatregelen, die streeft naar samenwerking met intemationaleorganisaties op het terrein van vrouwenhandel,
die zorgtvoor vorming en informatisering
over vrouwenhandel.
Naast dit alles moeten ze contacten
onderhouden met de media, klaar staan
voor lezingen, discussies, interviews en
reacties op de nieuwste ontwikkelingen.
Verder moeten ze enorme hoeveelheden
brieven en telefoontjes van politici,
afdelingen in opbouw, familie van
slachtoffers, mannen die denken dat ze
aan het juiste adres zijn voor huwelijks-

advies, politiem ensen en scriptieschrijvende studenten (waarvan ik er een
ben) behandelen.

Wat met de andere duizenden illegale
migranten waarvan we het lot nog niet
eens kennen ?

Dit enorme werk wordt verricht door
een beperkte maar hechte groep van
mensen. Deze halen hun energie uit het
feit dat ze werkelijk met de problematiek
van de vrouwenhandel begaan zijn. Deze
organisatie wordt door zowel politici,
media, politie enpubliekeopinie bejubeld
(en dit zeer terecht), maar langs de andere
kant voel ik tijdens mijn stage bij Saralek
ook de weerslag van dit alles; namelijk
de kwetsbaarheid.

Men trekt dus duidelijk de lijn tussen
uitgebuit worden in een bordeel en
uitgebuit worden in eenfamilieof fabriek.
Een dergelijke scheiding tussen slachtoffers van eenzelfde politiek kan alleen
maar negatief uitpakken voor alle
slachtoffers. Vroeg of laat worden ze
tegen elkaar uitgespeeld, voor gewone
illegalen geldt dan een radicale uitzettingspolitiek, voor slachtoffers van
seksbusiness wordt een uitzondering
gemaakt om ‘humanitaire redenen’ ; dit
wil zeggen voor al diegenen die weten te
ontsnappen of die bevrijd worden en
bovendien het ‘geluk’ hebben gedefinieerd te worden als slachtoffer (Van
Amelroy, 1983; 163).

Daar deze organisatie uniek is, heeft
ze niet alleen een enorme waaier aan
werk te verrichten maar ook een enorme
verantwoordelijkheid. De druk op de
mensen is zeer groot en men krijgt de
indruk dat de zogenaamde “magische
krachten” wachten totdat deze mensen
een fout begaan, iets te ver gaan... om dan
keihard te kunnen terugslaan en op deze
manier alles tegen hen, en bijgevolg ook
tegen de slachtoffers van vrouwenhandel
zelf, uit te spelen.
Nog een ander gevolg van het feit dat
degeheleproblematiek toegewezen wordt
aan één enkele organisatie, is de selectie
ten aanzien van wie in aanmerking komt
voor “het statuut van slachtoffer
vrouwenhandel”.
Doordat S aralek een suborganisatie is
van Payoke, die werkt rond prostitutie a i
onder andere vecht voor de rechten van
de prostituée, zijn de meeste vrouwen die
bij Saralek terechtkomen, slachtoffers van
de vrouwenhandel uit de seksbusiness.
Dit brengt een selectie-mechanisme op
gang bij overheid, media en publieke
opinie.
Zij willen enkel over vrouwenhandel
spreken als deze raakvlakken vertoont
met de seksbusiness. Voor vrouwen die
niet beantwoorden aan deze criteria is
hulpverlening, media-aandacht, begrip
van de overheid en publieke opinie ver te
zoeken.
Vrouwenhandel stopt echter niet bij
de seksbusiness. Wat met de goedkope
dienstmeisjes, die werken voor ambassade-personeel en hoge industriële
ambtenaren ? Zij hebben een soort
diplomatieke status en ontsnappen
hierdoor aan de Belgische arbeidsvoorwaarden. Er is geen minimumloon
vereist; een truuk om hen schandelijk uit
te buiten. Wat met de groep meisjes die
volledig illegaal werken in de hogere
kringen rond Brussel ? De ene familie
geeft hen door aan de andere.
Wat met de aparte groep van au-pairs,
meisjes tussen de 16-30 jaar, die in ruil
voor huishoudelijke diensten, bij een
Belgische familie inwonen om hier
bepaalde studies te volgen ? Ook deze
groep wordt soms schandelijk gebruikt
als huisslavinnen. Wat met de postorderbruiden ? De Duitse huwelijksbureaus
waar men een aantal vrouwen in het
bureau tentoonstelt ? De klanten zien hen
dan in natura, kiezen hun gading, en
mogen hen twee weken ‘op proef’nemen
en weer inruilen. Ze krijgen zelfs een
garantiebon.

Omgekeerd zijn van de slachtoffers
van vrouwenhandel als bijzondere
illegalen, met het grootste gemak weer
ordinaire illegalen te maken. Ik denk
bijvoorbeeld aan de praktijk een
verblijfsvergunning enkel gedurende de
periode noodzakelijk voor het proces te
verstrekken. Maar wat daarna ?
Het volgende citaat van een Nederlandse activiste lijkt hier wel op de juiste
plaats : “De overheid zit niet te wachten
op vrouwen met een grote bek die met
hun vuist op tafel slaan en de vinger op de
zere plek leggen. Je moet je niet
voorstellen dat een vrouw een politiebureau binnenloopt en daar gaat staan
roepen wat-hier-allemaal-niet-mag-metillegale buitenlanders. Het is verstandig
om in huilen uit te barsten en vreselijk
zielig te doen” (Van Amelroy, 1983 ;
164).
Door al deze vormen van selectie rolt
de bal steeds in het kamp van de
slachtoffers en in het kamp van personen
die zich engageren rond deze problematiek, terwijl de overheid zelf het heft in
handen zou moeten nemen. De overheid
zou in plaats van aan ‘divide et impera’
(verdeel en heers) te doen, de werkelijke
oorzaken van het bestaan van deze
moderne vorm van slavenhandel moeten
bestrijden. De bewijzen liggen op tafel,
nu eens kijken welke prioriteiten men zal
nastreven.
Wat ik met dit korte schrijven over de
problematiek wil benadrukken, is dat we
onszelf niet te vlug mogen geruststellen,
met de idee “we zijn er toch mee bezig,
we doen er iets aan”.
Laat ons stellen dat er over de
problematiek gelukkig toch al gepraat
wordt. Dat de eerste mopjes over
vrouwenhandel toch al gemaaktzijn, zoals
deze over de joden, Turken, homo’s,
Somalische kinderen en andere minderheden waar we toch zo ’n medelijden mee
hebben...

Jourik Vandervorst

fo to Cisse

Sociaal II
Peter De Keizer, zegsman van het
ACOD vreest dan ook dat bij een
ongew ijzigd beleid en zonder de
aanwending van 17,5% van de inschrijvingsgelden bij de exploitatie, ook de
tewerkstelling van het huidige vast
personeel in het gedrang komt
Ook volgens Hendrik Vos, student en
voorzitter van de sociale raad, moet “het
plan Mangeleer” herzien worden. Zoals
’92 het jaar van “het plan Mangeleer”
was, moet volgens hem ’93 “het jaar van
de correcties op het plan Mangeleer”
worden. Hendrik Vos hoopt dan ook dat
vanuit het Bestuurscollege rekening zal
gehouden worden met de adviezen van
de sociale sector. Er is volgens hem een
groot verschil tussen medebeheer en een
ongevaarlijke vorm van schijninspraak.
De afschaffingvanhet distributierecht
voor (gepensioneerde) personeelsleden
van de RUG en hun familieleden is reeds
een eerste aanpassing, andere zullen
ongetwijfeld volgen.
Cisse.

boven:
vervolg p. 1

A n o - Een sterk v e rh a a l
reksia
Anoreksia Nervosa is een uitdrukkelijke poging om te vermageren. Het
verschil met “gewoon” afslanken is dat
mensen met Anoreksia Nervosa na het
bereiken van hun streefgewicht meestal
doorgaan met lijnen. Aangezien enkel
het vermageren voldoening schenkt,
ontaardt dit veelal in een “verslaving aan
gewichtsverlies”, met niet-eten als enige
doel. Mensen met Anoreksia kunnen na
een tijdje doorschieten in onkontroleerbare eetbuien, die bijna steevast
gevolgd worden door braken of lakseren.

Als jij jezelf in deze beschrijving
herkent, zou ik het ten zeerste op prijs
stellen dat je telefonisch, schriftelijk of
persoonlijk kontakt met me opneemL
Graag had ik je geïnterviewd om op
die manier antwoord te krijgen op de
vragen gesteld in mijn eindverhandeling.
Uiteraard blijft jouw verhaal strikt
persoonlijk en anoniem. Hopelijk kan ik
op jouw medewerking rekenen. Alvast
bedankt!

Arm Van Beurden
2de licentie sociologie
mijn adres: Platteberg 2
9000 Gent, 091/333450

Far & High bvba

Inschrijving .02/64 8.29.30
Ma tot Yr van 17 lot 19 u
CARWAV A l in V A l D ISERE
14400 fr : Inbegrepen
- Logement in studio's 4 personen,
appartement 6 personen (andere
logementen op aanvraag)
- SkJpass 6 dagen op heet Espace Killy
- Bedlinnen
- Verblifftaks
- Réductie op skimaterlaal
-

In Oplie

Relsbijstand
Skipass 7 dagen : 750 fr
Skimaterlaal
Package food: 1800fr
6 warme + 7 koude maltijden
Reis in luxe c a r: 4300 fr

Les Arcs

Van 05 U t H f eb 1983
11790 fr : Inbegrepen
- Logement in studio's 4 personen of
appt 6 personen In Les Arcs 1800.
- Skipass 7,5 dagen
- Transport H /T in luxe car
- Bedlinnen

In Optie

- Relsbi|stand: 425 of 725 fr.
• Skim aterlaal: 2250 fr.
- Package food: 1800 fr.
(6 warme + 7 koude martijden)

PASEN: van 9 toM 8 aor 93
12200 frin studio 4 p era
12500 frin appt 6 pers
De 2elf de voorwaarden als voor
devorioe data

Er is een nieuwe rubriek in Schamper, een rubriek die zijn voortbestaan zal
danken aan uw milde bijdrage, lieve lezers. Hetbetrefthieruw erotische, zwakzinnige,
intellectuele o f humoristische studentenperikelen die u voor ons op papier wil zetten.
En ons dan ook even bezorgt. Uw moeite om uzelf o f anderen in de verf te zetten
wordt natuurlijk beloond ; Schamper zou Schamper niet zijn als het de beste
roddelschrijver ter lande geen gratis jaarabonnement op Schamper zou bezorgen.
H et eerste sterk verhaal is eigenlijk intens triest. H et gebeurde tien ja a r geleden,
maar zet ons nog altijd sterk aan het denken. Haalt uwen zakdoek boven en leest
m ede:

E enm aal het kalf
verdronken...
Nicole Zoete, studente zoals u en ik,
had er reeds driejaar studies kinesitherapie
aan het Stedelijk Hoger Instituut voor
paramedische beroepen te Gent opzitten,
wanneer ze het verneemt gezakt te zijn
voor haar eindexamen. 68,3% voor haar
eindscriptie maar geen 50% voor een
aantal vakken waren er teveel aan. Van de
weersomstuit schrijft ze zich in voor een
staatsexamen maar weer is het noppens:
geen 50% voor een aantal vakken en deze
keer een schamele 33%... voor dezelfde
eindscriptie. Mondelinge verklaring ener
commissielid : “De presentatie van uw
scriptie is onvoldoende. Bijwerken!” Bij
deze gebeurt dit, doch de tweede zit levert
haar 61,5% op en haar herwerkte scriptie
45%, m.a.w. : geflest Nicole, waarschijnlijk een crisis nabij, vraagt uitleg:
‘Tja, theoretisch gezien niet voldoende
uitgediept”. Wat onder een scriptie dient
verstaan te worden blijkt nogal eens te
verschillen: de Gentse instelling die de
68,3% toekende, vindt dat de nadruk op
het praktisch gedeelte moet liggen. Niks

Sint-Jansvest
blijft
De laatste weken deed het gerucht de
ronde dat het studentenrestaurant ‘SintJansvest’, de kleinste van de resto’s, die
goed verstopt ligt in de buurt van de
Kouter, zou worden gesloten. Dit gerucht
verontrustte vele studenten. Zij vreesden
dat ze hun geliefde eetplaats, waar ze ‘s
middags in alle rust de doorstane emoties
konden doorspoelen en al hun frustraties
wegeten, zouden moeten ruilen voor één
van de massaresto’s, zoals de Octopus en
de Brug, waar lange rijen wachtenden
aan de orde van de dag zijn.
Hun angst blijkt ongegrond. Mare
Bracke, de man die verantwoordelijk is
voor het reilen en zeilen van de resto’s en
de studentenhomes, beweert dat er geen
sprake van is om deze resto in de nabije
toekomst te sluiten. Ook beheerder
Mangeleer ontkent dat er aan een sluiting
wordt gedacht Hij beweert dat hij in zijn
ivoren rectoraatstoren zelfs noch niets
van het .nochtans hardnekkige .gerucht
heeft opgevangen, \blgens Mangeleer is
er ook geen enkele reden om de sluiting
van dit gezellige studentenrestaurant te
overwegen, aangezien het elke dag
stampvol zit
Wel vertelde M. Bracke dat sinds de
invoering van het distributierecht in de
resto’s, waardoor mensen van buiten de
RUG 50 Bf per maaltijd meer moeten
betalen, 400 k 500 klanten zijn weggebleven. Vooral voor mensen die

afhankelijk zijn van een uitkering v an het
OCMW en voor vele bejaarden is deze
meerkostvan boven de lOOOBfper maand
perpersoonhaast onbetaalbaar. M. Bracke
praat dit goed door te stellen dat de
prijzen in de studentenresto’s nog altijd
veel lager zijn dan die in andere
restaurants. Ook het wegblijven van
zoveel klanten is, volgens hem nog altijd
geen reden om één van de resto’s, met
name St-Jansvest, te sluiten.
De betrokken personeelsleden zijn er
ondertussen allerminst gerust in. Ook zij
worden immers regelmatig met het
sluitingsgerucht geconfronteerd. M.
Bracke heeft hen welliswaar verteld dat
dit volkomen uit de lucht gegrepen is,
maar van blindelings vertrouwen in hun
baas is er weinig sprake. Volgens het
personeel bestaat immers nog altijd de
kans dat hij de waarheid niet openbaar
“mag” maken.
Ondanks de twijfel van deze personeelsleden zullen de studenten, tot nader
order, naar St-Jansvest kunnen blijven
trekken om daar hun dagelijkse portie
voedzaam en gastronomisch vreten in
een rustig, gezellig kader te verorberen
en om daar tussen de lessen door naar,
welliswaar met etensgeur gevulde, adem
te happen.
Steven

van aan, aldus de staatscommissie : het
theoretische gedeelte is van het grootste
belang.
Het zal de studente een worst wezen
en ze stapt naar de Raad van State. Voor
hen die hetniet weten: de Raad van State
is een administratiefrechtscollege en heeft
een algemene bevoegdheid om administratieve besluiten en verordeningen te
vernietigen. Hij heefteen wettelijkstatuut
en vormen samen met het Hof van
Cassatie en het Arbitragehof de hoogste
rechtscolleges van ons land. Verder
hierover uitweiden zou ons echter te ver
brengen. De R.v.SL komt haar min of
meer tegemoet en oordeelt dat het
inderdaad zo niet verder kan. Tenslotte is
de kinesitherapie volgens haar een nietuniversitaire studie waarbij de nadruk op
het praktische gedeelte moet liggen. Bij
arrest vernietigt de R. v. Sl de beslissing
en de commissie moet haar huiswerk
opnieuw maken rekeninghoudend met
dit criterium . Ook m oet zij haar
beoordeling, in het bijzonder de ongunstige, schriftelijkmotiveren. Wanneer
de examencommissie na wat getreuzel
terug vergadert, wordt de studente

meegedeeld dat een nieuwe verdediging
van haar scriptie niet nodig is. De
commissie voelde zich op de vingers
getikt en besloot het daarbij niet te laten.
Na een nieuwe deliberatie werd Nicole
opnieuw als niet geslaagd beoordeeld.
Zowel theorie als praktijk zouden m.b.t.
de scriptie ondermaats zijn. Nu heeft
Nicole er schoon genoeg van en dient ze
annulatieberoep in.
De R.v.St. kan er ook niet om lachen
: zij oordeelt dat er hoegenaamd geen
niewe beoordeling heeft plaatsgevonden
en dat er “geen nieuwe punten voor de
scriptie werden vastgesteld. Bovendien
vindt ze dat er sprake is van regelrechte
onw il, onverenigbaarheid met de
openbare orde en onredelijkheid”.
Verwonderingswekkende, aanstootgevende en van gemis aan verantwoordelijkheidszin getuigende uitschieters bij
de beoordeling van prestaties van
studenten zouden m oeten worden
uitgesloten. De beslissing van de
Staatscommissie was onzorgvuldig, zelfs
onrechtmatig. Aan de commissie werd
een dwangsom opgelegd mocht zij haar
verplichtingen niet nakomen. De financiële prikkel, weet u wel.
Nicole was in ’76 aan een drie jaar
durende studie begonnen. We schreven
ondertussen over 1982. Later werd de
beslissing van de Raad van State
vernietigd door het Hof van Cassatie, en
Nicole stond nog even ver...
B orisenC S .

C olofon
Schamper is het officiële, ongebonden en pluralistische studentenblad van de
UniversiteitGent De redactie bestaat uit vrijwilligers en komt elke dinsdag samen om
19u00 in studentenhuis De Brug (op het gelijkvloers), S t Pietersnieuwstraat 45.
Schamper is telefonisch rechtstreeks te bereiken op nummer 091/64.70.87 of via het
secretariaat van het studentenhuis op nummer 091/64.70.85 (André Van De Velde).
Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is prullenmand. Vermeld ook studierichting
a i jaar (indien van toepassing). Op grondig gemotiveerd verzoek laten wij uw naam
weg.. Lezersbrieven dienen betrekking te hebben op de studentenproblematiek en de
RUG in het algemeen of artikels in Schamper in het bijzonder. De redactie behoudt ten
allen tijde het recht om ingezonden stukken verkort weer te g ev at of om technische
redenen niet te plaatsen.
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D e roze p o lis : h o m o ’s in hellas
De wereldgeschiedenis is niet altijd inquisitie, concentratiekampen, medische
experimenten en vernedering op de sofa van nonkel Freud geweest voor de roze
brigade. Want de Grieken beste mensen, ja de Grieken , die de beschaving
Aristoteles, koning oidipous en de Olympische Spelen gaven,ja de Grieken *! Voor
wie zich geen teletijdsmachine kan permitteren waagde uw nederigepennelikkende
dienaar zich in het labyrinth van de Minotaur,euh ik bedoel Prof. Herman De Ley,
lokale autoriteit terzake, alwaar een fraai exemplaar van het species “interview”
werd aangetroffen:

beide relaties had - zowel m a mensen van

Aristophanes - en in nauwelijks één regel

hetzelfde geslacht als van het andere geslacht.

genres, de roman bv. die pas later zijn intrede

wordt dat daar afgedaan. Die mythe biedt

Een vrouw of een knaap: dat maakte in de

deed in Hellas, steeds vader heteroseksuele

trouwens een verklaring voor het bestaan van

algemene moraal geen verschil. Maar voor

relaties terugkeren als een vaste thematiek. In

homosexualiteit; de mens zou vroeger een

ons is dat een dichotomie, een polarisatie. En

die zogenaamd heidense kuituur zijn we dus

dubbelwezen geweest zijn maar dan in drie

dat kende m ai niet in Griekenland. Het punt

al getuige van een mentaliteitswijziging, tégen

vormen: man-mannen, man-vrouwen en

was daar niet of je met een knaap of met een

de homoseksualiteit en voorhaeroseksualiteit

vrouw-vrouwen, die door de góden gestraft,

vrouw sliep, het punt was daar veeleer wat

binnen h a normale burgerlijke huwelijk. En

in twee gesneden werden. Ieder ging dan op

voor rol je in die relatie speelde. De dichotomie

die evolutie heeft het Christendom natuurlijk

zoek naar zijn wederhelft. Als je afkomstig

nog verscherpt. Maar dat blijft eoi betwiste
stelling: de keuze voor heteroseksualiteit zou

Schamper: Het is genoegzaam bekend

een fallus in erektie, als een soort afschrikking

bestond er voor de Grieken in dat je of m a

dat hom oseksualiteit in het klassieke

was van een man-man-wezen zocht je een

- maar ook al een plastische bevestiging van

een aktieve, of met een passieve partner te

Griekenland een maatschappelijk aan-vaarde

die mannelijkheid van de burger Homo-

mannelijke partner en was je dus homofiel.

doen had . Cru gezegd: aktief partnerschap

zijn opgelegd door de eisen van het genre.

En die ene regel in Symposium volstaat om

Ook in het klassieke epos - ik denk daarbij

en zelfs gestimuleerde “praktijk” was. Hoe

seksualiteit nu was natuurlijk in eerste

bestond in penetratie, terwijl de passieve

heeft dit fenomeen nu juist daar en juist op dat

naar het vrouw-vrouw-wezen te verwijzen

instantie een zaak van de hogere klasse, zoals

partner zich liet poietreren. En dat was de

aan Patroklos en Achilles in de Ilias - was

moment zo goed kunnen gedijen ?

met een scheldwoord: het waren ‘tribalen’...

kuituur in het algemeen. Maar er zijn toch

vrouw - en die beleefde aan haar passiviteit

immers geen sprake van homofilie. Het is dus

In het algemeen mogen we dus zeggen dat

genoeg gegevens die er op wijzen dat het

blijkbaar nog plezier ook, zelfs in de

weldegelijk het Christendom geweest dat

De Ley: H ö is juist dat “homoseksualieit”

Athene een mannenstaat was en dat de

gebruik veralgemeend geworden is. Daarover

misogynie. Die dichotomie nu werd ook

vanuit haar Joodse origine daar zwaar

een fenomeen is dat de Griekse kuituur

vrouwen in een speciaal vrouwenvertrek in

zijn niet zo heel veel teksten bekend, maar we

geprojekteerd op de homo-erotische relatie:

tegeningegaan is.

onderscheidt van andere kuituren uit de

huis bleven. En dat wordt voor een groot deel

kom en toch het pleidooi uit de vierde eeuw

“homoseksualiteit” was als institutie altijd

oudheid, niet in die zin dat er in die andere

ook geïnspireerd door schrik voor de vrouw,

van een vijand van Demosthenes, gericht tot

een relatie tussen de aktieve volwassen

Schamper: Kan men tot slot stellen dat

kuituren geen homoseksualiteit voorkwam,

schrik voor haar seksualiteit en emotionaliteit

een volkstribunaal, waarin Aischines openlijk

minnaar en de passieve knaap. H a gaat hier

de kennis van de Griekse oudheid van

maar wel dat ze in de klassieke Griekse

- denken we bv. aan de grote tragedies,

uitkomt voor zijn “pederastie” of “homo-

n ia om wat wij kennen als relaties tussen

enige relevantie is voor de moderne

kuituur erkend was. Waarom daar wel en

“Medea” en “Klythaimnestra”. Die schrik

seksualiteit”. Zo’n pleidooi was alleen maar

gelijkwaardige partners of leeftijdsgenoten...

homobeweging ?

baekent ook, a i dat voor h a hele verdere

elders niet - dat is natuurlijk een komplekse

mogelijk wanneer hij ervan uitging dat

In dit instituut golden natuurlijk gedragsregels

vraag: over de oorsprong van homoseksu-

verloop van de oudheid, dat de vrouw geen

homoseksualiteit voor die volksjury geen

waar men volgens de etikette niet van af

De Ley: Ik denk dat die kennis heel

recht had op een eigen seksualiteit, dat zij dus

belangrijk is, omdat we dus gekonfronteerd
worden met eor ander systeem, een andere

aliteit als Griekse institutie bestaan er

probleem vormde: in die kerntekst moest men

mocht wijken. Die betroffen bijvoorbeeld de

verschillende opinies. We kunnen wel zeggen

onderw orpen bleef aan de m annelijke

alleen maar de algemeen heersende opvatting-

ouderdom: de knaap moest tussen twaalf en

dat het sam enhangt m et de politieke

seksualiteit. Homofiele relaties die aan die

en daaromtrent volgen.

zeventien jaar zijn. Jonger dan twaalf kon

seksuele m oraal/politiek, en dat toont

mannelijke supprematie ontsnapten waren in

uiteraard de betrekkelijkheid aan van wat

ontwikkeling: het tot stand komen van de

Men heeft natuurlijk geen statistisch

n ia echt, en van zodra de knaap als zeventien-

‘polis’ als een burgerlijke samenleving. Die

principe dus uitgesloten - d.w.z. in het

m ateriaal. Er wordt trouwens wel eens

,achttienjarige baardgroei kreeg verloor hij

voor ons zo evident lijkt Wij spreken van dè

polis/stadsstaat is klaarblijkelijk ontstaan via

heersend discours kunnen die dus niet, wat

geopperd dat men het belang van die

zijn aantrekkingskracht en ging hij over naar

hom o’s en dè hetero’s, de ‘norm ale’...

een soort van mannenklubs: eerst waren dat

uiteraard niet wil zeggen dat die in de praktijk

homoseksualiteit niet mag overschatten:

die gans andere rol van aktieve partner. Er

Homofilie is blijkbaar nog altijd een ziekte,

aristokratische bonden die samen vochten -

n ia voorkwamen...

precies omdat het iets was dat de Griekse

waren ook nog andere regels - bijvoorbeeld

we kennen daar een aantal voorbeelden van

kuituur onderscheidde, heeft men al eens de

qua houding: daar waar de vrouw als typische

uit de poëzie - die later ook de burgerij in zich

Schamper: Tot dusver is eigenlijk

neiging om dat onderscheid naar buitenuit te

houding het achteroverliggen of voorover-

nu leert dat onze waarden barekkelijk zijn,

opnam en. De totstandkom ing van die

vooral gebleken hoe weinig overeen-

overbeklemtonen. Anderszijds heeft die

buigen had - een houding die haar minder-

helemaal n ia natuurlijk maar juist verander-

politieke strukturen onderscheidde zich van

komsten de Griekse homoseksualiteit m a

homoseksualiteit ook wel een rol gespeeld in

waardigheid uitdrakte - zien we de knaap, op

lijk - een zaak van sociale konstruktie. Dit

de manier waarop die strukturen zich bij ons

de homoseksualiteit van onze 20ste eeuw

de kulturele vorming - wat Griekse homo-

vaasschilder-ingen e.d., altijd rechtopsstaand.

alles kan dus bijdragen tot een m eer

pas in de middeleeuwen ontwikkelden. Hier

vertoont..

seksualiteit van de Romeinse onderscheidt,

Daar heeft men overigens een speciaal woord

ontspannen en verdraagzame benadering.

gebeurde dat via de feodaliteit nl. aan de

waar men dus ook een vorm van pederastie

voor gemaakt: de copulatie gebeurde dan

De Ley: Tja, de term “homoseksualiteit”

paradoksaal - moet ook gezegd worden dat

ook in Leuven, i a s dat genezen moet worden,
door therapie. Dekennis van andere kuituren

Maar natuurlijk - en dat klinkt natuurlijk

hoven van vorsten, in familiaal verband -

kende: Romeinse burgers bedreven pederastie

volgens de etikette “interfemuraal”, d.w.z.

zoals toen ook het geval w as in het

alleen al is eigenlijk een barbarism e:

met slaven, wat een andere instelling was dan

tussen de dijen - n ia anaal. Het zich laten

vanuit de homobeweging dit vanuit-de-

Griekenland van Homeros: in de periode

“homoios” is Grieks en betekent “gelijk,

wetenschap-gestigmatiseerd-worden

de pederastiein Hellas, die jonge adolescenten

penetreren was immers een inbreuk op de

vóór de polis zien we dat de vrouwen van

dezelfde”, terwijl seksualiteit een Latijns

neeskunde, psycholgie, psychiatrie) er juist

betrof, toekomstige burgers, knapen die vrij

seksuele protocols, en dat zou de knaap als

hoge stand een reële sociale status hadden.

woord is. Die term is pas rond 1868

toe leidde dat men zich met dit stigma ging

waren en binnen x aantal jaren een volwaardig

burgers ten kwade kunnen geduid worden.

Met de ontwikkeling van nieuwe politieke

geïntroduceerd door de Austrohongaar

identificeren. Op dit punt is binnen die

burger moesten kunnen zijn. Vandaar ook

Als men zich bijvoorbeeld liet prostitueren

Benckert. Eigenlijk gaat het in Griekenland

beweging trouwens een interessante ont-

(ge-

strukturen via mannen-klubs werden de

ongetwijfeld dat pedagogische aspect. H a is

verloor men daarmee zijn politieke rechten.

vrouwen van hogere stand als het ware in het

om wat wij vanuit onze Christelijke traditie

wikkeling op til om die stigmatisering te

n ia louter een erotische relatie, maar een

Er was geen verbod op prostitutie - er bestond

huishouden, de oikos, opgesloten. Zo krijgen

kennen als pedofilie - en in onze traditie, waar

doorbreken - vanuit die homobeweging wordt

relatie waarin de knaap door de volwassen

zelfs een speciale belasting - mits men

we dat bijzonder fenomeen, dat we ook in

h a per definitie altijd om een kind gaat

im m ers konstruktief sociologisch werk

minnaar gesocializeerd en geïnitieerd wordt

tenminste geen enkele politieke daad stelde.

India aantreffen, dat juist die vrouwen van de

bestaat juist een grote weerstand tegen dit

verricht dat helpt het traditionele weten-

in de waarden die hij als lid van zijn eigen

Politieke waardigheid en mannelijkheid

hogere stand in het huis worden opgesloten

soort praktijken. Voor ons kan en mag er

schappelijke perspektief te verbreden. De

stand zal moeten uitdragen. Een dergelijke

gingen immers samen; zich laten gebruiken

en dè&rin nog eens naar een apart

absoluut geen verband zijn tussen een

klassieke filologie is immers een wetenschap

relatie was de Romeinen onbekend: hun

was daar dus een inbreuk op.

vrouwenvertrek worden verwezen... Nu, een

pedagogische en een seksuele relatie. In

die vrij traditionele waarden uitdraagt...

pederastie bOrof enkel slaven, zonder de

algemeen aanvaarde stelling daaromtrent is

minste bekommernis om de morele vorming

ook dat die hom o-seksualiteit dus een

van de knapen.

Griekenland gaat het daarentegen juist om

We m oaen ons alleszins bevrijden van

deze ‘geïnstitutionaliseerde’ pederastie. Er

die homo/hetero-evidenties: de mens is heel

sluimerende vraag betreft uiteraard de

zijn natuurlijk wel sparen te vinden van wat

gevarieerd en de evidentie van natuurlijkheid

plaats van de vrouw in deze Freikörper-

wij onder “homoseksualiteit” verstaan: soms

van heteroseksualiteit is uiteraard een pure

Scham per : Het is dus w ellich t

kuituur. Zo kennen we bijvoorbeeld ene

primitieve volkeren weer vinden, zoals op

bleef de relatie immers bestaan, ook als de

mythe.

overroepen om hiervan een ‘kultus’ gewag

Sappho, lierdichteres van het eiland Lesbos

Melanesië bijvoorbeeld, bij de Papoea’s; rond

knaap reeds volwassen was.

te maken...Bestond er dan niet zoiets als

en zogeheten patrones van de lesbiennes.

verlengstuk zou zijn van pederastische
initiatieriten die we ook in onze tijd nog bij

Schamper: Een impliciet in de marge

Ook in Plato’s Symposium komt daar

die overgangsriten die de manwording van

een min of meer geïsoleerde gemeenschap

Waar bleven die eigenlijk in h a oude

knapen vieren wordt of werd daar een vorm

zo’n koppel voor...Daar was geen repressie

van homoseksuelen, een zelfbewustzijn,

Griekenland ?

van pederastie georga-niseerd. Daarvan

tegen, maar waarschijnlijk wel een maat-

een politiek als homoseksueel ?

bestaan ook sporen bij de Indogermaanse
volkeren nog vóór de Griekse beschaving.

De Ley: Kijk, wij hebben het over

Schamper: gnwqi seauton**, jongens
en meisjes!!
De Moloch***, Lord

schappelijke afkeuring - ditmaal voor de

*

Anakolouth!

volwassen minnaar die zich nog steeds in de

**

Ken uzelve!

rol van de knaap bewoog.

*** K inderetende godheid uit de

De Ley: Ja, hier moet ik toch iets zeggen

“lesbische” vrouwen. In de oudheid had die

Probleem van die theorie is wel dat er in de

over die notie “homoseksualiteit” en “seksua-

term een andere betekenis - dat woord werd

Griekse kuituur van vóór600v.C. geen enkel

liteit” in het algemeen, w aar we heel

n ia gebruikt voor homofiele vrouwen, h a

spoor is gevonden dat wijst op het bestaan

Schamper: En wat was nu juist de

voorzichtig mee om moeten gaan - daar heeft

was daarentegen een scheldw oord dat

van die insitutie rond dergelijke riten.

historische aan leiding voor h a verdwijnen

Foucault ons bijvoorbeeld al op gewezen. Als

perversiteiten betrof - bv. het gebruik van een

van een dergdijke “florissante” libertijnse

wij het woord “hetero- of homoseksueel”

kunstfallus. Het woord “lesbisch” in de

Schamper: Ging het hier om een

lichaamskultuur ?

horen, denken wij meteen aan een seksuele

huidige betekenis is pas later ontstaan en dit

algemeen verspreid verschijnsel ? Of waren

persoonlijkheid. Men is hetero of homo,

precies omwille van Sappho. Nu, Sappho, dat

de “Griekse beginselen” het alleenrecht

De Ley: Eigenlijk is h a woord “libertijns”

naargelang een vaste dispositie waarbij men

is 600 v.C. - dat gaat eigenlijk nog vooraf aan

van de gegoede en intellectueel geschoolde

wel wat overdreven. Daar legt Foucault ook

dan exclusief het ene erf het andere is - wat

die Griekse kuituur van homoseksualiteit. Zij

upper dass ?

al de nadruk op: men gaat eerder een keuze

n ia helemaal klopt, maar enfin. De Grieken

leefde dus nog in die pre-politieke situatie

aan. Recent nog heeft de Italiaan Cantarel

komen dat dus n ia: in het Grieks zijn er geen

waarin de vrouw nog een sociale status had

De Ley: Ja en neen. Zoals ik al zei heeft

daar nog kritiek op geuit: er waren immers

woorden die daarmee overeenkomen - de

en waarin vrouwen dus ook groepen/bonden

weldegelijk “constraints”, beperkingen - er

de demokratie het aristokratische ethos van

notie “seksualiteit” zelf is volgens Foucault

vormden. In Sparta vinden we overigens ook

werd niet zomaar op los geleefd. Wie zich

die mannenklubs veralgemeend. Athene,

een moderne kategorie dat in het kader van

nog sporen terug van dergelijke groepen van

n ia aan het protocol hield werd dan tenminste

zijnde de meest radikale demokratie, was een

euraziatische mvtholopën______________

een aantal marktmechanismen tot stand is

vrouwen die meisjes initieerden. In de

mannenstaat, gebaseerd op de mannelijkheid

sociaal zwaar aangepakt Die zogeheten vrije

gekomen en zo meer macht aan artsen,

klassieke periode evenw el bestaat dit

lichaam skultuur gold binnen bepaalde

van alle burgers. Zo kamen wij het bestaan

priesters en psychologoi gegeven heeft. Een

fenomeen niet m eer uit die periode kennen

regels... Nu, de ondergang van die kuituur -

van een soort palen die vóór de huizen werden

Griekse man nu zag zich niet voor die keuze

wij maar één verwijzing naar dit verschijnsel,

ook daarrond bestaat enige kontroverse. Zo

geplaatst, met daarop de kop van Hermes en

geplaatst: de courante praktijk was dat men

nl. in Plato’s Symposium - de mythe van

zien we in de latere oudheid in bepaald literaire

A narchy in th e U .G ay
over m annen, seks en AIDS
V/e hadden het ook aan Tom Lanoye ofK urt Van Eeghem kunnen vragen. Het
werd echter John Vincke. De man die erbij staat in de slaapkamer, mee onder de
lakens kijkt en ondertussen driftig aantekeningen m aakt
John Vincke is doctor in de sociologie en verbonden aan het RUGAidsreferentiecentrum. Vier ja a r geleden richtte hij het Gay Service Research
Project op, een ondenoeksprojekt dat seks tussen mannen in Vlaanderen in kaart
bracht. Het vond zyn weerslag in “Mannen met mannen, welzijn, relaties en
seksualiteit’, CGSO Forum nr 4.

Schamper: De titel van uw boek is
“Mannen met mannen”. Waarom
spreekt u niet gewoon over homo’s?
Vincke: Er zijn veel meer mannen die
seks hebben met mannen dan er homo’s
zijn. Homo zijn is een identiteit die je op
jezelf kleeft. Een van de grondleggers
van de seksuologie, Kinsey, heeft een
seksuele oriëntatieschaal ingevoerd,
gaande van 0 tot 6. Daarop zie je dat de
meeste mensen zich ofwel als eksklusief
homo ofwel als eksklusief hetero gaan
definiëren, maar een hele groep mensen
zit er tussenin. De validiteit van de
Kinseyschaal is het mooiste bewijs van
de naïeviteit van de biologische teorieën
die homoseksualiteit willen verklaren.
De vraagstelling en de achterliggende
idee ervan houden immers geen rekening
methetfenomeenbiseksualiteiL Positieve
wetenschappen zijn doorgaans heel naïef
wat de sociale werkelijkheid betreft.

dat ook weer af en komt men tot een
identiteitssyntese: ‘Ikbenhomo.sowhat’.
Die fasentypologie is ontzettend
belangrijk in een councelingsituatie. Je
moet kunnen inschatten in welke fase
iemand zich bevindt omdat je dan ook op
de bijhorende problemen kunt anticiperen. Mensen die aan counceling doen
zouden geschoold moeten zijn in ‘gay
affirmative psychology’.

hetero’s volgen hetzelfde genoegzame
patroon. Bij lesbiennes blijft het laag,
maar heeft het ook een totaal andere
dimensie. Je ziet dus dat er een zeer groot
verschil is in seksuele intensiteit. Niet de
seksuele oriëntatie is de verklarende
faktor, wel het feit dat het twee mannen
zijn die seks hebben. Een kenmerk van de
mannenrol is nog altijd initiatief nemen,
ook seksueel. Als twee initiatiefnemers
samenkomen, ligt de frekwentie natuurlijk zeer hoog.
Schamper: Homo’s hebben dus
meer seks, zijn promiscuer. Is het dan
hun eigen schuld dat ze zwaarder door
de AIDS-epidemie getroffen worden
dan de hetero’s?
Vincke: Om te beginnen: there is no
such thing as promiscuity. Kinsey geeft

Schamper: Wat moet konkreet
veranderen in de AIDSpreventie?

Schamper: Als het veld zo diffuus
is, waarom gaat iemand zich dan homo
noemen? Hoe verloopt het identifikatieproces?
Vincke: Er bestaan verschillende
identifikatiemodellen. Een van de beste
is dat van de Amerikaanse psychologe
Cass. Haar verwarringsmodel is een
model van verschillende fasen. De eerste
fase is verwarring. Men voelt iets,
bijvoorbeeld men gaat samen met
sportmakkers onder de douche en terwijl
anderen dat heel neutraal doen, is men
geneigd om naar bepaalde delen van dat
mannelijk schoon te kijken. Op de duur
begint men te beseffen dat een diepgewortelde hetero dat niet doet, toch niet
volgens het kultureel boekje waarin men
opgevoed is. Dan komt de vraagstelling:
wat gebeurt er met mij? In de volgende
stap gaat men vergelijken met mensen
van wie men weet dat ze homo of hetero
zijn. Deze vergelijkingsfase speelt een
belangrijke rol. Als de beelden die je ziet
negatief zijn, kan dit uitdraaien op een
regressie en ontkenning van het homozijn. Dan komt men terug in de eerste fase
die uiteindelijk toch weer uitmondt in de
tweede. Op een bepaald moment zal men
het aanvaarden, maar dat betekent niet
dat men het op en top gaat beleven. In de
westerse samenleving wordthomoseksualiteit weggesocialiseerd. Aanvaarding
vandehomo-identiteitheeftooktemaken
met het niet altijd gemakkelijke overwinnen van het homo-aversie-socialisatieproces. Erna komt men meer centraal
te staan in de tolerantiefase en schuift
men geleidelijk op naar manifest homozijn. ‘Pride to be gay’. Men gaat op de
politieke barrières staan en overtrokken
reakties hebben in die zin dat men een
sterke symboliekuitdehomokultuur gaat
aankleven. Dat kan zich uiten in het
macho- of het kloon- of het jannettepatroon. Als alles normaal verloopt, vlakt

bepaalde seksuele technieken. We weten
dus heel goed wat de juiste wetenschappelijke AIDS-preventieboodschap moet
zijn, namelijk dat men een kondoom
moet gebruiken of afzien van techieken
die transmissie van het virus mogelijk
maken. Vanaf het moment dat men
preventie gebruikt om iets anders te
verkondigen, maakt men een oneigenlijk
en pervers gebruikvan de AIDSepidemie.
Wanneer in een AIDSbrochure staat dat
de beste bescherming monogamie is of
wanneer als advies gegeven wordt het
aantal partners te verminderen, dan weet
elke sociale wetenschapper die getraind
is in menselijk gedrag of seksualiteit dat
dat een slechte boodschap is en van die
aard dat ze een waarde propageert. Een
bepaalde ideologie parasiteert op het feit
dat mensen dood zullen gaan. Door die
boodschap te verkondigen zullen een
aantal mensen besmet geraken en sterven.
Dan krijg je een ideologie die de voorkeur
geeft aan het verkondigen van haar
waarden boven het respekteren van het
leven en dat hebben we 50 jaar terug al
meegemaakt. Ik vind dat heel veel van de
AIDSpreventieboodschappen die vanuit
konservatieve, religieuse milieus geformuleerd worden perverse, fascistoïde
boodschappen zijn.

Schamper: In onze samenleving
wordt men opgevoed met het ideaal
van een vaste relatie. Zijn homo’s
anders, seksueel, of heeft dit te maken
met het milieu?
Vincke: Het is het samenkomen van
minimum 2 mensen van hetzelfde
geslacht dat bepaalt welke vorm de
seksualiteit zal aannemen, niet het homo
of het heterokarakter. Ik verduidelijk dit
even: in Amerika is het boek ‘American
Couples’verschenen dat een vergelijking
maakt tussen gehuwde heterokoppels,
samenwonende heterokoppels, homokoppels en lesbiennekoppels. Men
onderzocht de frekwentie van seksuele
betrekkingen in funktie van de duur van
de relatie. Men ziet dat homomannen in
het begin van hun relatie een zeer hoge
frekwentie hebben van seksueel kontakt
met elkaar. Zij worden kwa intensiteit
gevolgd door de samenwonende heterokoppels, daarna door de gehuwden en
dan de lesbiennekoppels. NalO jaar is de
intensiteit van de seksuele relatie binnen
de homokoppels sterk afgenomen, maar
zijn de seksuele kontakten buiten hun
relatie sterk toegenomen. De gehuwde

een mooie definitie van promiscuïteit:
“iemand is promiscu als hij meer partners
heeft dan jij”. Het is een zeer relatief
begrip. Alle grondige studies die het
verband zoeken tussen HIV-infektie en
mogelijke faktoren die aan de basis
kunnen* liggen, vinden geen enkel
statisitisch signifikant verband tussen
besmet worden en het aantal seksuele
partners. Een sprekend voorbeeld: je kan
op verschillende manieren klaarkomen;
verschillende mensen hebben verschillende stimuli nodig om geëksiteerd te
geraken. Soms worden bepaalde stimuli
aangeduid als perversies zoals het
fetisjisme. Veronderstel dat ik geil op
zweetvoeten en dat ik de ene erektie na de
andere krijg als ik zweetvoeten kan
aflikken. Ik mag duizend zweetvoeten (=
duizend partners) per week hebben; het
enige wat ik daaraan zal overhouden zijn
schimmels, maar geen HTV-infektie. Het
is niet belangrijk hoeveel keer je het doet,
maar wel hoe je het doet
De AIDS-preventiekampanje zwabbert tussen een ideologische en een
wetenschappelijke boodschap. Epidemologische studies hebben aangeduid wat
het verband is tussen HTV-infektie en

Vincke: Nu is er al veranderd dat
AIDS au sérieux genomen wordt door
het kabinet Detiège. Wat nog moet
veranderen, is dat het bedrag dat besteed
wordt vertwintigvoudigd wordt Totaal
onhaalbaar. Een derde dat moet veranderen, is het propageren van de kultuurwaarde tolerantie en verdraagzaamheid,
niet alleen voor andersdenkenden, maar
ook voor anders-vrijenden en andersgenotzoekenden zoals druggebruikers.
Het kreëren van tolerantie is dé voedingsbodem voor het verder uitbouwen van
een goeie AIDSpreventie.
Het AIDSreferentiecentrum van het
UZ Gent heeft als een van de eerste Aidsonderzoek als een welzijnsstudie opgeval
Men is er vanuit gegaan dat de faktoren
die risikogedrag bepalen waarschijnlijk
ook diegene zijn die andere aspekten van
psycho-sociaal welzijn bepalen. In ’89
waren dit onze hypoteses. We hebben die
kunnen bevestigen en publiceren in de
internationale vakpers. Op die manier
zijn ze ook gekontroleerd geworden en
zijn we zeker dat onze analyse juist is.
Meer en meer andere onderzoekers gaan
die richting u it De konklusie luidt dat het
dringend tijd wordt om aan sociale
veranderingen te beginnen. Wat het
westen betreft zie je dat de groepen die
door AIDS getroffen zijn, groepen zijn
die een achterstelling hebben. Soms een
materiële (zoals in de VS), soms een
psychische. Een onderdeel van een goeie
AIDSpreventiebestaatuithet wegwerken
van die achterstelling.
Schamper: Het omvangrijke onderzoeksprojekt van ’89 is gesubsidieerd
door A ID Sgeld. Nu verdedig je
politieke stellingen. Krijg je geen
m oeilijkheden wat fondswerving
betreft?

Vincke: Het is kwasi onmogelijk om
in Vlaanderen onderzoek te doen over
homo’s.Indien er geen AIDS zou geweest
zijn, hadden we nooit geld gekregen.
Door dat van ’89, hebben we geld
gekregen binnen het nationaal onderzoeksprogrammaAIDS datlooptvan ’91
tot ’95. We hebben het geld, maar werken
minimaal: ik ben de enige wetenschapper
in Vlaanderen die zich buigt over het
probleem AIDSpreventie bij die groep
die nog altijd 70% van de seropositieven
en AIDScases uitmaakt
De ganse AIDSproblematiek heeft
duidelijk gemaakt dat wetenschap niet apolitiek kan zijn. Je kiest sowieso positie.
Je mag dat doen in het kiezen van je
onderzoeksdomein, maar je moet de
intellectuele ascese behouden om een
perfekte wetenschappelijke metodiek te
handhaven. Als wetenschapper word je
geacht in toonaangevende internationale
tijdschriften te publiceren waar de
wetenschappelijke metodiek centraal
staat. Daarop word je door andere
wetenschappers beoordeeld en gekontroleerd.
Als mens ben ik in de eerste plaats
wetenschapper; ik ben in de tweede plaats
iemand die zich engageert voor de
homogemeenschap. Maar na het publiceren van een artikel kan ik zeggen: ik
stop niet want als ik dat doe -Vlaanderen
wordt gekenmerkt door het vertikaal
klassement-, verdwijnt het. Ik moet zelf
met een artikel naar de beleidsmakers
stappen als ik vanuit mijn affiniteit met
een bepaalde groep iets gedaan wil
krijgen. Dat doe je niet alleen, dat doe je
door deel uit te maken van een drukkingsgroep.
Pascal Van Hecke en Illuster

fo to : John Vincke (Cisse)

Een verhaal
Ik leerde Veikeed Geparkeerd (VG) een
drietal jaar geleden kennen. Ik liep door het
centrum van Gent en zag hun promo-affiche
hangen, toen nog de affiche met de tekst :”ik
trouw later met mijn broertje en ik met mijn
zusje”. Ik weet nog hoe blij ik was de affiche
gezien te hebben. Ter plaatse leerde ik het
adres van Verkeerd Geparkeerd uit mijn hoofd,
om zo kontakt te kunnen opnemen.
Het eerste kontakt met een groep als
Verkeerd Geparkeerd was voor mij erg
belangrijk. Ik hadimmersiets aan een gesprek
met iemand die me begrijpen zou. Iemand die
niet zou zeggen “het gaat wel weer over”. Ik
had behoefte aan herkenning, uitwisseling
van ideeën en gedachten, kortom, ik wilde
mensen leren kennen die ook zo waren.
Ik was ook al met homo‘s en lesbiennes
van andere groepen gaan praten, die meestal
ouder waren. Maar dat klikte niet z o . Het was
voor mij belangrijk dat ik kennis kon maken
met jongens en meisjes die even oud waren
als ik. Die maakten hetzelfde door, zaten in
dezelfde leefwereld en met hen praten ging
gemakkelijker.

Ilse J.

BARMAN
BERT

Een g re e p
uit d e Vé(gé)nerische
kronijken.

Bar is een groot woord voor dit volks

De kwestie is dat hypocrisie chantage in

Kronijken II
- 28 oktober 1988 : De tweede fuif gaat
door in de Balzaal van de Vooruit.

Een

halfnaakte man op de affiche. De Végédames protesteren.
- november 1988: De één-jaar-taart. Het
BERT: Ik ken persoonlijk wel een aantal

werd bijna een taartenslag (dixit Bart

café, al gaat de tent pas na negenen ‘s avonds

de hand werkt. Bedrog wordt met bedrog

“levenslange” relaties, maar ik kan ze op

-14 oktober 1987: Bart Vanvaerenbeigh,

Vanvaerenbeigh). Onderling gekibbel blijft

open: alle tolerantie ten spijt, blijft het cliënteel

vergolden. Ik heb een homokoppel gekend

mijn twee handen tellen. Mochten hetero-

omdat we onze organisatorische draai maar

R .U .G .-student psychologie kom t, na

lichtschuw - een trekje dat ook niet vreemd is

dat café hield, maar niemand mocht het weten

relaties gelijkaardig zijn, ik bedoel: niet

maandenlang afwachten en uitkijken, voor

niet vinden. Bart Vanvaerenbergh en Ilse

aan vampieren. Alleen: aan welke kant vind

en ze lietoi uitschijnen dat ze nevot waren.

verankerd door wetten, sociale controle, en

het eerst bijeen met enkele geïnteresseerde

Maesschalk evenals schrijver dezes maken

je de vampieren?

Dat café draaide heel goed, tot op het moment

kinderen, het ware daar misschien hetzelfde.

een verschillende analyse van wat er fout
loopt Zonder het zelf goed te beseffen plegen

mensen in café Hulla Ballou. Er moet iets

Bert is zestig a i kijkt nu (met één gezond

dat de mensen er achterkwamen dat ze nichten

Het grote verschil zit ‘m hier: hom o’s

komen want er is “niks” voor jonge homo’s

en één glazen oog) uit naar zijn pensioen.

waren. Jongens die daar geen geheim van

verbergen voor de buitenwereld dat ze een

schrijver dezes en Gert Defever een coup.

en lesbiennes in Gent. Flik Flak Antwerpen

Vijftien jaar geleden ruilde hij zijn arbeiders-

maken, slagen er wonderwel in om een

relatie hebben, maar hetero’s verbergen dat

is het grote voorbeeld. Een naam is er nog

We menen dat de groep zal doodbloeden als

carriere (waarin niet één werkloze dag te

heterocafé te runnen. Een jongere kennis van

ze er geen (meer) hebben.

n iet

tellen valt) voor de kroeg. Over vampieren

me, een kerel van een jaar of twintig, vertelde

van oprichters begint druppelsgewijs de groep
te verlaten.

Voorstellen zijn : Flik Flak Gent,

Chocopot, Pinkeltje, De Roze Smurfen.

gesproken: op een keer kwam er zo eentje

me eens hoe hij op school voor “meisje”

- 30 oktober 1987 : De naam wordt

binnoivallen in de bar, en die knalde de

uitgescholden werd. Tot hij op een schoolfuif

“Verkeerd Geparkeerd”. Er wordt bijgezegd

vriend van Bert koelbloedig neer. Tolerantie

in vrouwenkleren verscheen. Dat vind ik pas

dat het om een troetelnaampje gaat.

heeft nu eenmaal grenzen, vraag het maar aan

knap!

- november 1987 : Peter Verhaegen, een

Adolf of aan Filip.

reeds doorwinterde maar toch nog frisse en

Jij ziet die homobewegingen niet zo

jonge homomilitant vliegt erin. De Végé-

BERT: Onlangs kwamen hier studenten

verslagen (die barometers van ons doen en

van Verkeerd Geparkeerd affiches hangen

laten) warden bijzonder geestig en mooi.

voor een fuif. Toen ik op de radio hun spotje

Tante Sidonia is lesbisch geworden en
boelzoekers moeten worden aangepakt met
handtassen in spanbeton.
-29 januari 1988: De eerste fuif gaat door
in zaal Koombloem. Het kleine zaaltjekan de

BOB CARUER
INDACHTIG
Sinds november ’90 missen we Bob

er geen promotie kom t De eerste generatie

-januari 1989: De eerste folders worden
uitgedeeld aan enkele Gentse middelbare
scholen. Al is het met een klein hartje. De
eerste kindjes-affiche (“Ik trouw later met
m ’n zusje... en ik met m ’n broertje.”) hangt
in Gort en wordt gezien.

Carlier, ongetwijfeld Vlaanderens grootste

- november 1989 : Peter Verhaegen - die

BERT: In principe sta ik er achter, maar

sexuoloog (hij w as teg e lijk filoloog,

inmiddels de groep al een tijdje verlaten heeft

hoorde, heb ik ze van de muur gehaald: je

er zijn manifestaties die een averechts effect

psycholoog-pedagoog en m oraalweten-

- stuurt een furieuze brief naar de postbus

vecht je leven lang voor dat beetje homo-

bereiken. Als ik sommige optochten zie, ben

schapper). Carlierwas assistent van professor

omdat hij het klungelwerk van opsteller dezes

vrijheid, en dan roepen die kerels om, dat

ik beschaam d in hun plaats. D ie lui

Kruithof. Hij engageerde zich o.m. als

en Defever beu is. Deze laatsten schieten

jongeren van achttien tot vijfentwintig

representeren ons niet En het publiek scheert

voorman van de homobeweging. Zijn persoon

wakker en beseffen dat het zo niet kan blijvoi

welkom zijn.

iedereoi al gauw over dezelfde kam. Je kan

én zijn werk waren voor velen een revelatie.

duren. Ze nemen de touwtjes nog strakker in

maar respect verwachten als je jezelf een

In zijn colleges sexuologie besprak hij de

eigen handen. Zo zal een van hen nu V.U. (je

beetje respecteert.

homosexualiteit in z ’n socio-culturele context.

naam en adres op een homo-affiche te kijk)

Eens verloor de sexualiteit haar vanzelf-

van de volgende fuifaffiche moeten worden.

vele mensen niet slikken.
-1 maart 1988 : Eerste en (tot dit) laatste

zitten?

Mare

Bedoel je dat de solidariteit zoek is?

Schamper-interview met jonge mensen die
nog altijd niet weten wat de “specifieke

BERT: Kijk, vroeger kwamen hier vaak

doeleinden” van de groep zijn. Er is ruzie met

studenten, er werd gepraat en gelachen. Dat

Je hebt ook in heterokroegen gewerkt..

sprekendheid. Ze werd geproblematiseerd en

Omdat geen van beiden er veel zin in heeft

geëthiseerd. Ze werd een instrument van de

tossen ze erom. Mede door de brief zinkt de

Peter Verhaegen over het gebruik van

samenhorigheidsgevoel is zoek geraakt De

BERT: Hetero’s maken meer kabaal, maar

macht. De vroegere voortplantin gsm oraal

moed hen verder in de schooien. In het te

schuilnamen door sommigen in het interview.

m ensen vorm en steeds m eer besloten

ze hebben ook sterkere kameraad schappelijke

stond in de praktijk voor een dubbele moraal.

samen geschreven nieuwjaarsverslag citeren

Ondergetekende tekent met de naam Filip en

kringetjes rond gedeelde belangen. Ik begrijp

banden. Dat mag je natuurlijk niet veralge-

De beheersingsmoraal zorgde voorlustangst

ze instemmend Steven I, Queen of Flik Flak

vindt, met andere nog bange nichten, dat hij

wel dat jongelui liever dancings frequenteren,

menen. Er is soms aardig wat show mee

en sexschuld, die agressie meebrachten. De

Antwerpen : “Zeer zeker zal het zweet en

daar het recht toe heeft.

maar wordt daar nog gepraat? Ik heb veeleer

gonoeid. Heel wat hetero’s zijn eigenlijk

“goede zeden” veranderen niet alleen met

tranen van elk van jullie kosten. Maar wat is

- maart 1988 : Schrijver dezes is de

de indruk dat men zich in dancings gaat

getrouwde homo’s. Ze hebben een gezin en

technologische maar ook met maatschappe-

h a belangrijkste ? Voor m ij: die plaats, die

organisatorische moeilijkheden beu en pleegt

verbergen. De anonimiteit biedt een soort

leiden een dubbelleven. Ik ben er dagelijks
getuige van welk een kunst- en vliegwerk

lijke (economische) vernieuwingen. De
hedendaagse verrechtsing, die ook de “goede

mogelijkheid die Flik Flak aan al zoveel
jongeren heeft kunnen geven. Dat mag en
kan niet verloren gegaan.”

(geen zelfmoord maar) zijn eerste verslag

van bescherming tegen vaak gruwelijke

met een fantastisch Sint-Annaplan dat

vormen van sociale controle die je het leven

sommigen uithalen om een beetje aan hun

zeden” betreft, holt stomweg de maatschappe-

aangeeft hoe Végé misschien wél zou kunnen

zuurkunnen maken. Maar is dat de oplossing?

trekken te kunnen komen. Ze nemen een

lijke omstandigheden na. De inzichten die

schnabbel in een restaurant of zo, en komen

Carlier hieromtrent ontplooide, zijn stappen

in de kleine uurtjes hier nog rap een pintje

naar de bevrijding van de mens.

w erken...
- april 1988 : Geert Vanderhaegen,

Wat doe je dan met intolerantie?

mee te doen aan de eerste Roze Zaterdag

het weg totdat de kinderen het huis uit zijn, en

door de blik van de toeschouwer, of door zijn

sinds jaren in Antwerpen. Foto’s van de nog

dan denken ze aan scheiden.

taal. Die taal wordt door de maatschappij

altijd wat bangige verslaggevers worden voor

gemaakt. De samenleving geeft aan het kind

het eerst ostentatief in h a verslag af gedrukt:

en neemt allerlei taken op zich. Z ’n idealisme

BERT: Ik ben ervan overtuigd dat het

en inzet helpen de groep verder overleven.

voor een groot stuk aan jezelf ligt of je

De verslagen zijn immens ‘democratisch’.

getolereerd wordt of niet. De mensen zullen

Alles komt erin. Voorstellen voor activiteiten

maar de draak steken met iemand die zich

worden op- en afgevoerd. Het blijft zoeken

anders voordoet dan hij is: ze reageren niet

naar een doenbare werking.

zozeer omdat hij anders is, maar omdat hij

BERT: Zelden of nooit hoor ik hier

zichzelf niet durft te zijn. Als je geen geld

mensen over aids praten. Wel over sex: velen

- september 1988 : Gert Defever, toen

- mei 1990: Schrijver dezes roept op om

De link tussen naakt en sex wordt gemaakt

drinkot, zogezegd uit collegialiteit Ze steken

middelbaar scholier en fel militant, ontvlamt

- januari 1990 : We sluitai aan bij de
Federatie Werkgroepen HomoseksualiteiL

Wh at about aids?

een wereldbeeld met specifieke waarden en

Végé heeft een gezicht In de optocht in

normen, die de waarneming beïnvloeden. De

A ntwerpen struinen we rond in roze,

(vroeger onbevangen) vriendschap wordt

kartonnen autootjes. We blijven spits : op

alras door een medische bril bekeken.

onze kartonnen bus staat “return of the AIDSbus”. De knutselwoede laat ons sindsdien

geschiedenis-studenten Schamper-redacteur,

hebt, zal niemand je daarom uitlachen, maar

zijn er fier op als ze weer eens een verovering

Demensis een dier datmoetleren ‘sexen’,

maakt het eerste van een lange rij mooie

als je bovendien de rijkaard wil uithangen,

gedaan hebben. De mensen zijn roekeloos,

anders b lijft h ij steken in ongerichte

niem and denkt dat het hem zelf kan

opwindingen. Zo’n leerproces wordt door de

overkomen. Het ogenblikkelijke is vaak al

cultuur opgedrongen. Machthebbers bemoei-

verslag wordt m aeen al wat frisser.

wat telt

en zich met het bed.

succes-stoiy kan eindelijk beginnen.

verslagen. Hij zorgt er ook voor dat een
paginagrote mannentors op de cover van het

vraag je om moeilijkheden. Ik krijg hier om
de haverklap zo’n probleemgevallen over de

tw eehondervijftigste Scham pem um m er

vloer. Wees zoals je bent, is alles wat ik kan

komt. Hij ondertekent als Home-bewoner

zeggen. Ik kan toch niet in hun plaats die

met “Fabiola’s finest”.

moed opbrengen!? En dan maar klagen dat ze

VERKEERD GEPARKEERD HOMOJONGEREN (M /V )
presenteert
QUEER NIGHT
ANDERSBEKEKEN
My Beautiful Launderette

Een fuif voor homo's, lesbo's en al wie zich daar goed bij voelt in
de concertzaal van de Vooruit.
Een filmdrieluik in het auditorium E van de Blandijnberg.
De vertoningen beginnen telkens om 19 uur 30.

woensdag 24 februari

woensdag 3 maart

woensdag 10 maart

- oktober 1990 : Er is e ai logo en het

Zijn homo’s ontrouw van nature?

aan geen relatie toe komen!

vrijdag 19 februari

n ia meer los.

Stephen Frears, 1985
Een bruisende kijk op het Londen van de jaren tachtig, van de maker van Dangerous
Liaisons.

Desert Hearts

Donna Deitch, 1985
Een woestijnstadje in het Amerika van defifties. De clashtussen tw ee totaal verschillende
vrouwen ...

Una giornata particolare

,
Ettore Scola, 1977
Een meesterwerk met Marcello Mastroianni en Sophia Loren dat zich af speelt in Rome, de
dag dat Hitler in Rome, op uitnodiging van Mussolini, het volk toespreekt.

Wil je meer informatie over deze aktiviteiten of wil je meer weten over de werking van Verkeerd Geparkeerd ? Een
eenvoudig briefje naar onze postbus volstaat en je krijgt van ons een antwoord in een neutrale, gesloten omslag.

VERKEERD GEPARKEERD POSTBUS 535 9000 GENT 1

vervolg op volgende pagina...

illustraties in deze roze katern
zijn van de hand van
Tom Bouden, student KASK

De

Kronijken III
- december 1990: We sluiten aan bij het
Werkgroepen Konvent van de RUG. De

H om o’s en b ew eg in g
Take a c tio n n ow to really upset th e masses

In”), een eerder succesloze filmweek (“Some

aan. Enkele dagen voor de fuif sterft Bob
-april 1991: Het eerste, échte weekend te
Deinze. Twee dagen lang onder ‘gelijken’.
- augustus 1991 : David Lambrecht,
conservatorium-student, en ondertussen al
een goed jaar warmgelopen, organiseert de
jaarlijkse bedevaartnaar de homojongerendag
in Nederland.
- novem ber 1991 : B art Hellinck,

In de vroege jaren zeventig konden hippe ma en groovy pa nog alle problemen
van de wereld aan met het leggen van tarot-kaarten en flowerpower voodoo. Terwijl
zij in ‘de M uze’ aardig wegtripten op ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, waren de
mislukte revolutionairen van VeniceBeach en de QuartierLatin alplannen aan het
smeden voor andere strategieën na de kater van mei ’68.
De Nieuwe Sociale Bewegingen zagen - voor ons idyllisch conceptueel gemak toen het levenslicht. Verlichte middenklassejongensen-meisjesgingenzich verenigen
rondde vrede, het milieu, hetfeminisme o f de multiculturele actie. De homobeweging
kan ook als zo’n typische nieuwe sociale beweging gezien worden.

inmiddels geschiedenisstudent geworden,
neemt de Gentse stadswandeling-traditie over
van de inmiddels al een eindje verdwenen
Geit Defever. Luc Appermont ontkent in
Blik z’n relatie met Bart Kaëll. Zijn vriendin,
zo zegt hij, weet wel beter. Wij lachen ons
krom.
- (na 24) november 1991 : Rouwbericht
op de cover van het verslag wegens
verkiezingsuitslag van zwarte zondag.
- december 1991: Guido Totté komt over
het Rooie Vlinder-verleden spreken in “De
Brug”. De lokalen zijn hem niet vreemd. We
komen voor het eerst écht naar buiten op de
STER-optocht voor verdraagzaamheid. We

Net als bij al die andere bewegingen
kan men zich bij de homobeweging
afvragen in hoeverre hun activiteiten op
het vlakvanliberalisering en aanvaarding
vruchten afwierpen. Zonder twijfel heeft
het louter bestaan van homogroe-peringen
heel wat gedaan voor de openbare
erkenning van het fenomeen homoseksualiteit De vraag dringt zich echter
op of de beweging in de bevrijding van
homoseksualiteit uit de deviantie- en
taboesfeer zich verder dan dat niet
hopeloos heeft ingegraven.

lopen onder en achter een groot plakkaat met
onze naam erop. We staan nu ook in levende
lijve als homo of lesbo te kijk. Voor ons, U
beseft het misschien niet, beste heterofïele
lezer (ja toch?!), een zoveelste grote stap. De
meidenweridng begint aan haar sindsdien
goed volgehouden renaissance.
-januari 1992: Ondertekenaar dezes laat
de coördinerende functie aan David Lambrecht over.

V.G.-besluit n° 2 : homo-

seksualiteit schaadt de gezondheid niet
- maart 1992: Het safe sex-boekje (“Let’s
talk about gay sex”) dat we bij onthaalgesprekken aanbieden is eindelijk klaar. Er
zitten ook twee - anale - condomen bij om zelf
eens uit te proberen. Weekend in Lokeren
met z’n dertigen : heerlijk.
- mei 1992 : De tweede Roze Zaterdag,
deze keer in ons eigen Gent. Het weer zit
helemaal niet mee, het giet We sluiten de
optocht af met “wel jong, niet hetero”, twee
kinderwagens en “wordt vervolgd”. Dennis
De B rauwer, socializer bij uitstek, rechtenstudent en Végé-vertegenwoordiger bij het
Weikgroepen-Konvent (WK), verlaat na vijf
jaar dien stdegroep. Wegenste oud geworden.
- oktober 1992 : Start van het zesde
werkjaar na twee jaar voorbeeldige werking.
Tiende fuif: DECAdance, elegance, tolerance.
Een nieuwe promotie-affiche met het opschrift
“ ‘tkan Verkeren...” en leuke tekeningen van
Végé’erTomBouden wordt gelanceerd. Door
onze perslunch komen we voor het eerst in de
Gentse regionale pers en media terecht.

Joshua Gamson, een Amerikaans
sociaal wetenschapper, deed een tijdje
aan participerende observatie in de ACT
UP-groep (een anti-AIDS beweging van
homo’s) van San Francisco en beschreef
zijnwedervaren inhetboek“Ethnography
Unbound” van Michael Burawoy, dat in
1991 verscheen. Gamson kwam tot een
aantal bevindingen waarover de homobeweging zich misschien eens moet
bezinnen.
Voor de homo’s van San Francisco
blijkt vijand numero uno, de voor hen
verstikkende, normaliserende voorstellingswijze van man, vrouw, familie,
sex, liefde en gezin binnen de dominante
heteroseksuele denkkaders te zijn. Sinds
deze stereotypen een hernieuwd disciplinerend karakter kregen met de komst van
HIV en AIDS, steken de Amerikaanse
homo’s volgens Gamson opvallend veel
energie in de strijd tegen deze typische
voorstellingswijzen. Ze proberen verder
de nieuwe symboliek van bloed en dood
die in de anti-AIDS-campagnes in de
media gebruikt wordt tegen seropositieven en (via een achterdeurtje)
homoseksuelen, te heroveren en een
betekenisinversie tot stand te brengen.
Door op deze w ijze de aandacht te trekken
op hun stigmatisering, versterken ze
volgens Gamson echter tegelijkertijd
bepaalde etiketten. Uiteindelijk plaatst
de homobeweging zich in een sociaal
marginale positie door het overbenadrukken van het ‘anders’ zijn. Verschil-

lende verruimingspogingen van ACT UP
als anti-AIDS beweging naar niethomoseksuelen vielen dan ook om deze
reden in het water.
De homobeweging van San Francisco
wil de mensen een geweten schoppen en
doet dit door het aanbrengen van allerlei
visuele choquerende boodschappen via
graffiti, stickers en/of ‘Fuck Me Safe’ tshirts, onder de leuze ‘TANTRUM ’(Take
ActionNow to Really UpsetTheMasses).
Een schoolvoorbeeld van betekenisinversie in dezeTANTRUM-acties is het
gebruik van de omgekeerde roze driehoek
als herkenningsteken - ooit het discriminerende label opgedrongen door de Nazi ’s
- en het gebruik van bloed als symbool
van slachtofferschap in plaats van gevaar
en besmetting.
Gamson analyseert de strijd van de
homobeweging als een gevecht tegen de
Amerikaanse mainstream cultuur, die
uiteraard een erg diffuse vijand is. In
plaats van gericht naar bijvoorbeeld
discriminerende praktijken op te treden,
verlopen de meeste acties op goed geluk
in het abstracte. Doelgroep, sympathisanten en ‘vijanden’ worden zo voortdurend op dezelfde manier benaderd, wat
op alle fronten enkel een verdere
marginalisatie dreigt op te leveren. Deze
manier van ageren is waarschijnlijk wel
erg effectief in het verstevigen van een
eigen identiteit voor de leden van de
beweging als homo, maar heeft eveneens
het gevolg dat de homobeweging een
oninneembare en weinig uitnodigende
burcht wordt

nalisatie? Wordt het ooit verkeerd - nu
word ik wel heel polemisch - heteroseksueel te zijn in het gezelschap van
homo’s, zoals het wel eens een hel kan
zijn als man (= ‘bron van alle kwaad’)
aanwezig te zijn te midden sommige
ardente feministes? Strijd leveren tegen
een scheefgegroeide culturele traditie is
immers een erg precaire bezigheid; het
gevaar zelf discriminerend te gaan
etiketteren is nooit veraf.

Ui’ 3 HOOPTEN DAT ONZE OOP5TE ZooN INGENIEUR. ZOU
DOORPEN,MAARNEE,MENEERWERO HOMQ36XUE6L
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leden en oud-leden komen op deze laatste
uitnodiging af.
- december 1992 : Domingo R. Baert,
V égé-vertegenw oordiger in het WerkgroepenK onvent, w ordt verkozen tot
voorzitter van de Gentse Studenten Raad
(G.S.R.). We lachen ons weerom krom. Hij
zegt h a tot rector te willen schoppen.
-januari 1993 : Ondergetekende,laatste
overgeblevene van de tweede generatie,
geworden. In z’n afscheidstoespraak zegt hij
dat het nog leuk(er) kan worden. Hij breekt
nogmaals een lans voor de 25-jaar-leeftijdsgrens en pleit voor het verder wereldkundig
maken van de nieuwe categorie en realiteit
van de “homojongeren (m/v)”-

DIA

- februari 1993 : We weten o.a. Humo en
Studio Brussel te strikken als sponsors van
onze volgende fuif (19 februari).
- 3 februari 1993 : U bent er. Schamper

Vervolg
Bob C arlier
n d a ch tig
Hoe belachelijk sommige normen zijn,
weet ook de machthebber: toen Kinsey tot de
vaststelling kwam dat maarliefst 95 pet. van
de USA-bevolking zich niet aan de normen
houdt, werd de publicatie van z’n grootscheeps onderzoek verboden.
We weten dat mannen met een geringe

brengt vier roze bladzijden over homoseksualiteit. Deze keer weten we wél wie we
zijn en wat we precies willen. En U ?
Senior Hans Soetaert, with a little help erf
junior Peter De Vleeschouwer en junior Pascal
Van Hecke.

R eactie o p
"H om o's en
b e w e g in g "

maatschappelijke status, ter compensatie hun
m annelijkheidsbeeld uitbuiten. Middenklassen worden gemanipuleerd middels regels
en taboes, en betalen een niet geringe tol om
“vrij-uit” te kunnen gaan. En de romantische
“Romeo en Julia” blijkt niets meer dan een
machtige mythe. Talloze intersexen, afhankelijk van de biologische constitutie van het
individu, worden angstig gecamouffleerd, en
in rolpatronen geperst.
Norbert Elias en JosVan Ussel beschrijven
hoe de uitwendige dwang (de schaamtecultuur) veranderde in zelfdw ang (de

Hoe staat het met de homobeweging
in Vlaanderen? Profileert de Vlaamse
homo, üd van een homogroepering, zich
soms ookniet als een ‘over-acter’?Brengt
het ‘outen’ als homo van bekende TVfiguren-de ‘under-acters’?-zoveel aarde
aan de dijk? Of is ‘outing’ van anderen in
Vlaanderen net als deTANTRUM-acties
in de V.S. de weg naar verdere margi-

like it not”) a i een vijf-jaar-taart. Zeventig

verlaat na vijf jaar de groep. Wegens te oud

Om in alle duidelijkheid te eindigen;
er is niets verkeerd aan homoseksualiteit
Het doet er niet toe of men homo of
hetero is. Zolang men maar seksueel is,
nietwaar mevrouw Van Ongevalle?

schuldcultuur) ingevolge de interiorisatie van
gedragsnormen. De “beschaving” onttrok de
sex aan het oog van kinderen en ze verhuisde
van de openbaarheid naar de gezinsenclave.
Het kapitalisme, daarin geholpen door de
kerk, ontworp een menstype dat arbeidslustig
en lustangstig was; hoe tegennatuuilijk ook,
het gold alras als vanzelfsprekend. De mens
werd (en wordt) geïnfantiliseerd. Ook Jeflrey
Weeks heeft het over de dubbele moraal die
uit het Victoriaanse tijdperk stamt, met haar

7

- november 1992 : Het vijfjarig bestaan
wordt gevierd met een (jarenlang bevraagd
en uitgesteld) succesvol ouderfeest (“Coming

“knullenfuif voor knalpotten”-a£fïche slaat
Carlier. We komen het pas na de fuif te weten.

Kronijken IV

mastuibatie-angst, haar homofobie, en haar
overdreven mannelijke potentiebekommernissen. Michel Foucault onderstreept hoe de
sex niet alleen wordt doodgezwegen, maar
bovendien object werd van wetenschappelijk
onderzoek.
Abnormalen zijn er
van nature n ie t Ze worden dat pas, eens er
nonnen zijn. Die normen verschillen naar
gelang de tijd en de cultuur. Wie de norm
overschrijdt, wordt geëtiketteerd. W e zich
met de smet vereenzelvigt, belandt makkelijk
in een subcultuur. Kinsey indachtig, moet

Het is een Amerikaanse obsessie voor
iedere minderheidsgroep een vereniging
te verlangen. Op de duur zouden
roodharige obesen met ingegroeide
teennagels ook een pressiegroep willen
die over hun belangen waakt! Ik vind het
onzin dat homoseksuele mannen en
vrouwen zich knders opstellen, dit leidt
zeker tot marginalisering en stigmatisering.
Een duidelijk standpunt, maar wel
vanuit de comfortabele positie van iemand
die min of meer de traditionele gezinspatronen volgt Heb ik als lid van het
psychiatrisch establishment eigenlijk wel
rechtop zo’ngemakkelijk-gepolariseerde
houding? Het is tenslotte nog niet zo lang
geleden dat wij (ik niet, mijn leerm eesters!) hom oseksualiteit in de
pschiatrische handboeken bij de categorie
seksuele perversieën plaatsten! Dit is nu
voltooid verleden tijd. De actuele D.S M.
m waarvan wij de in 1987 gereviseerde
versie gebruiken ( een examenvraag!)
doetditnietmeer, maar totmijn schaamte
moet ik bekennen dat “The National
Medical Series for Independent Study”
(een Amerikaans boek van 1987 dat 500
typeexamenvragenbevatenmij inspireert
voor het schriftelijk exam endeel)
homoseksualiteit nog steeds vermeldt
binnen de “sexual disorders”. Spijtig.
Mijn advies blijft toch: niet shockeren
noch provoceren; homoseksualiteit is
gewoon, doe dus gewoon.

men wel geloven dat de subculturen welig
tieren in ieders bed.
Mare Verbeken

Professor Dr. Myriam Van Moffaert,
psychiatrische kliniek UZ Gent

REACTIE V G
O P H O M O & BEWEGING'
De helft van de Belgische bevolking
vindt dat homoseksualiteit onder geen
beding is toegestaan, in Nederland is dit
een vijfde (World Values Studies, 1990).
Mislukking van 20 jaar homobeweging?
Bovenstaand artikel vertrekt van de
Amerikaanse situatie; een vergelijking
die niet opgaat
Een Europese samenleving is principieel homogeen, kent een nationale
identiteit en solidariteit Van minderheden
wordt verwacht dat ze zich integreren,
cfr. het huidige migrantendebat
De VS daarentegen is niets anders dan
een verzameling minderheden, eerder dan
de melting pot die ze beweren te zijn.
Homoseksuelen (m/v) in dit homofobe
land doen dus hetzelfde als zwarten,
Chinezen, Latino ’s of Italianen: een eigen
ghetto vormen. De “Gay communities”
in New York, L.A. en San Francisco zijn
minimaatschappijen met hun eigen
cultuur ennutsvoorzieningen (ziekenhuis,
bank en zelfs een homokerk!). Emancipatiestrijd vervalt zo tot vechten voor
eigen territorium (soms letterlijk!). Wie
“gay” wil worden, ziet zich verplicht de
banden met vroeger door te knippen en
de community-identiteit aan te nemen.
Als er in Vlaanderen een homoghetto
bestaat, dan is dat niet de beweging, maar
het commerciële circuit: verdoken bars
waar je vaak nog moet aanbellen.
Ghettovorming opnieuw door repressie:
de gemiddelde homo/lesbo vreest voor
zijn/haar job, voor de reaktie van familie,
voelt zich niet zo goed met zijn/haar
voorkeur. Potte(n)kijkers kunnen dus best
gemist worden.
Maakt de homobeweging dan de fout
door met “wereldvreemd radicalisme”
haar eigen achterban af te schrikkenen zo
de weg naar integratie te versperren? Een
wel erg rare kronkel. Als mensen er niet
durvenvoor uitkomen, het ermee moeilijk
hebben, dan komt dat door de verstikkende “heteronormaliteit”. Het gaat niet
alleen omhetuitgesprokennegatiefbeeld
van homoseksualiteit datwordtverspreid.
Het probleem schuilt vooral in de
vanzelfsprekendheid en alomtegenwoordigheid van het heteroseksuele
model (schoolboekje, seksuele voorlichting, media, reklame en ga zo maar
door). Als je het verkeerde programma te
slikken krijgt, ga je je slecht voelen, zo
simpel is d at Het is duidelijk dat het
aanpakken van concrete gevallen van
discriminatie(dieerinderdaadnog steeds
zijn) weinig zin heeft als je de
onderliggende cultuur in haar gelijk laat
Dit geldt trouwens voor het etiket
“homo” of “lesbiënne” zelf. Homoseksualiteit als eigenschap van mensen is
een Westerse culturele fiktie, ontstaan in
de vorige eeuw. De werkelijkheid is een
continuüm aan seksueel gedrag bij elk
individu, je kunt net zo goed met andere
categorieën werken. Toch staan we erop
om onszelf lesbiënne of homo te noemen:
om de samenleving als hetero te outen,
moet je jezelf als anders definiëren.
Vrijblijvende dooddoeners als “We zijn
toch allemaal mensen” en “Iedereen is
toch biseksueel.” (wat op zich best waar
kan zijn!) gaan voorbij aan die verstikkende heteroseksuele voorkeur van de
maatschappij. Dat je je daarmee niet
populairmaaktbij schijntolerantehetero’s
(“je mag wel homo zijn,maar doe
alsjeblief niet te speciaal,hé”) moetje er
dan maar bij nemen.
Pascal Van Hecke

In gesprek m e t...
H ier volgt de neerslag van het gesprek dat we hielden met enkele actieve
groepsleden van Verkeerd Geparkeerd. Ze waren aanwezig met zijn vieren: 2
homojongens(David, conservatoriumstudent en Bart, geschiedenis) en2 lesbomeisjes
(Hele, geschiedenis en Joni, burgelijk ingenieur).

V e e g e e ?????
Schamper : Wat is het verschil
tussen ‘coming out’ en ‘outing’ ?
Nele : Coming-out is het proces dat
een individu meemaakt om zelf mee te
delen aan familie en vrienden dat hij/zij
homo/lesbo is. Outing daarentegen houdt
in dat een individu of een organisatie
vertelt dat een derde persoon homo/lesbo
is.
Schamper: Een organisatie ? Heeft
die het recht wel iemands privéleven
bekend te maken ?

antidiscriminatiewet ook voor homo’s
gangbaar te maken. Men tracht de
verschillen tussen hetero en homo te
verkleinen. Indien er een kwakkel in de
pers verschijnt, reageren zij om die fout
de wereld uit te helpen.
Schamper: Hoe zit de werking van
VG in elkaar ?

B art: Als homo-organisatie hebben
wij het recht om bv. een politicus die
homo is en tegen de homobelangen pleit,
als dusdanig te vernoemen.
David : We willen de evidentie dat
iedereen hetero is, zien verdwijnen. Men
gaat steeds ervan uit dat iedereen hetero
is, op straat, dag in dag uit wordt je
aangesproken als hetero (in de reclame,
in de m edia...)
J o n i: Coming-out is een persoonlijk
iets ; het kom t erop neer dat je
duidelijkheid wil scheppen rondje eigen
persoon.
Nele : Je kan m oeilijk eeuwig
uitvluchten zoeken! Maar naarmate je er

Bart: VG omvat een viertal functies
: het ONTHAAL, de GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN, het bieden
van INFORMATIE en tenslotte de
ACTIE.
David : Ten eerste het onthaal of de
opvang is de belangrijkste taak van VG.
Iemand richt een brief aan ons. (We
ontvangen wekelijks2k3brieven.)W ij
nodigen hem/haar dan uit voor een
gesprek. We proberen de vragen te
beantwoorden die deze persoon heeft.
We bieden informatie over homoliteratuur, het uitgangsleven,... Bij de
jongenswerking wordt er veel aandacht
besteed aan AIDS en homosex...
Nele: Ditligt wel anders bij de meisjeswerking. Meisjes komen meestal met
geheel andere vragen op de proppen dan
jongens. W j krijgen meer vragen rond
wanneer men nu eigenlijk wel lesbisch
is, of hoe men het thuis moet vertellen, en

zelf meer met bezig bent, en zekerder
wordt van je stuk, heb je meer de behoefte
omhettegenaljevriendenenvriendinnen
te vertellen. Het is eigenlijk een probleem
van wapenen en ontwapenen. Je moetje
voortdurend wapenen tegen mogelijke
grote problemen van buitenaf.
De reacties van de mensen uit je
om geving zijn heel uiteenlopend.
Sommigen vragen je dan waarom je het
hen vertelde, anderen reageren koel, maar
soms krijg je zelfs heel positieve reacties.
Het is een vorm van emanciperen. Het is
een fase in je leven, en de beste
emancipatie is diegene die je zelf begint

dergelijke m eer...
D avid: Als een homojongere ervoor
uit komt, is hij meestal 17 k 20 jaar oud.
Het is dan al een paar jaar geleden dat hij
/zij zijn/haar homoseksualiteit heeft
herkend. Datis voorvelen een onprettige,
eenzameperiode geweest Eenshetbesluit
genomen - het is vaak makkelijker
geworden om in de grote stad te gaan
studeren en zo te ontsnappen aan de
controle thuis -, beleven veel homojongeren een soort puberteit. Iets doen
met je seksualiteit is heel belangrijk en
ook schokkend. Sommigen verliezenhier
een jaar van hun studies aan.

Schamper: Hoe reageren jullie op
de opkomst van extreem-rechts ?

Schamper : De georganiseerde
activiteiten dan ?

Nele : Ik ben er bewust bang voor.
Alhoewel het Vlaams Blok geen expliciete campagnevoert tegen homo’s, zit er
wel een wrange bijsmaak inhet7 0-punten
plan. Volgens hen is het homo-huwelijk
compleet uit den boze, het bestaan van
homo’s/lesbo’s wordt enkel oogluikend
toegestaan...
David: Dit standpunt is vergelijkbaar
met dat van de kerkelijke instanties, je
mag wel homo zijn, maar je mag er niets
meedoen.

David : Hieronder verstaan we twee
dingen : vormende avonden (gespreksavonden rond AIDS, ouderavonden,
videovertoningen , ...) en dan de
ontspanningsavonden (belangrijk voor
het onderlinge contact).
J o n i: De meisjes komen iets vaker
samen dan de jongens. Trouwens, de
stemming is wel anders: er is blijkbaar
behoefte aan contact, aan het opbouwen
van een vriendinnenkring. Wij willen
m eer samen ‘koffie-kletsen’ ; een
samenkomst lijkt echt op een gezellig
onderonsje met gelijkvoelende meisjes.
Er wordt vooral veel gepraat... Wanneer
jongens willen samenkomen, gaan ze
naar homo-cafe’s, voor lesbo’s vindt je er
maar weinig hier in het Gentse.

Schamper: Staat Verkeerd Geparkeerd (VG) er alleen voor, of is er nog
een overkoepelende organisatie ?
David: Neen, velehomo-organisaties
in Vlaanderen hebben de FWH (Federatie
Werkgroep Homoseksualiteit) als overkoepelend werkorgaan. Ze moeten de
rechten van homo’s op een hoger niveau
verdedigen ze zijn nu tevens bezig de

Inform atie, a c tie
David : Het verstrekken van informatiedoenwevooralnaarhomo-jongeren
en naar de buitenwereld toe.

O uders

Bart: Zo stuurden we onlangs brieven
naar leraars uit de humaniora om hun er
op te wijzen dat er ook homojongeren bij
hen in de klas kunnen zitten. De
aanwezigheid van homoliteratuur in de
lectuurlijst kan jongeren helpen in hun
zoektocht naar hun eigen identiteit.
Nele : De ouderavond is ook een
belangrijk gegeven. Hier kunnen de
ouders zich ervan vergewissen dat het
homo-zijn van zoon of dochter niet ligt
aan de opvoeding die ze gaven. Het is
positief dat ouders van homo’s/lesbo’s
met elkaar in contact komen, zodat ze het
sneller aanvaarden.
Schamper : De laatste fucntie : de
actie ?
J o n i: Het is belangrijk dat we naar
buiten komen als een groep op bv. een 12urenloop, een Hand-in-hand optocht,...
Het toetreden tot het werkgroepenconvent
(WK) was ook een belangrijke stap zodat
weeenbandcreëerdenmetdeuniversiteit
Schamper : Laatste vraag : ik las
dat er een leeftijdsgrens bestaat binnen
VG. Waarom eigenlijk ?
David : De leefwereld van een
homojongere van 18 en die van een
homoman van 33 is zeer verschillend. De
homojongere herkent zich moeilijk in de
homoman. Anderzijds willen we met die
leeftijdsgrens ook het idee geven van
‘waar wacht je nog op om iets met die
homo, lesbo gevoelens van jou te doen ?
Je kunt niet blijven wachten, hoe vlugger
je er werk van maakt, hoe beter.
Wat ik ook nog graag zou meedelen is
dat veel mensen denken aan een man met
een zwarte regenjas in het park als ze het
woord ‘homo’ horen. Wij willen de
begrippen jong en homo aan elkaar
koppelen, dat is zeker niet vanzelfsprekend. Wezijnjongenhomoenhebben
onszelf verleid...

Het was die zaterdag in oktober bijna
acht maanden geleden dat ik m’n moeder
de blijde boodschap had gebracht Een
boodschap die haar effect niet miste. M ’n
moeders grootste zorg was niet zozeer
het feit dat ik op mensen van hetzelfde
geslacht v a l, maar eerder dat de rest van
de wereldbevolking dat niet doet en dat
het er voor mij dus niet gemakkelijker op
zou worden, en dat ze niet wou dat haar
zoon ongelukkig was, en d a t...
Nadat ook m ’n broer a i zussen, en
tenslotte m’n vader het goede nieuws
hoorden werd het stil, heel erg stil. Vooral
m ’n vader slaagde er totaal niet in ook
maar één zinnig woord over de homoseksualiteit van z ’n jongste zoon uit te
brengen, noch tegen mij, noch tegen m ’n
moeder. Hij w ist al wel van m ’n
‘toetreding’ bij Verkeerd Geparkeerd,
maar toen ik hem de uitnodiging voor het
ouderfeest in de handen duwde weigerde
hij zelfs te lezen wat erop stond. “Dit is
niet bepaald mijn favoriete lectuur”, zo
wist hij te vertellen. Enige echtelijke
ruzies later echter kon ik, vergezeld van
m ’n ouders, op die bewuste zaterdagavond in oktober dus richting Gent
trekken.
Ophetouderfeestzelfgebeurdengeen
echt wereldschokkendedingen: er werden
enkele korte video’s getoond, we aten
taart, enkele Verkeerd Geparkeerden
vertelden over wat we doen, al gedaan
hebben en nog gaan doen, de ouders
kwisten en praatten nog wat.
Niet echt iets bijzonders dus, maar dat
is het resultaat bij mij thuis wel. Plots zijn
zowel vader als moeder er van overtuigd
dat het eigenlijk weinig uitmaakt of ik nu
liefst bij een meisje of een jongen in bed
kruip. Plots is het thuis wèl vlot
bespreekbaar. Plots vindt m’n vader dat
de hele familie het maar eens moet weten.
En natuurlijk kon ik, net als m’n zussen,
met Kerstmis m ’n vriend meebrengen.
Het lijkt wel een voor-en-na reclamespot voor waspoeders, maar het is écht zo
dat Verkeerd Geparkeerd een grote
invloed heeft, niet alleen op m ’n familie
maar vooral op mezelf. Net zoals m ’n
ouders leerde ik er dat homo-zijn geen
probleem vormt, dat we er gewoon voor
uit mogen en kunnen komen, dat het niet
nodig is verstoppertje te spelen.

CISSEenW IF
Sven Bocklandt

Hier volgen twee literatuurlijstjes voor diegenen die graag wat meer
hadden gew eten over de leefwereld van (jonge) homo's en lesbiennes.
Meisjes ...

9?

1. M ajo van R ijck egh em : "Thuiskomen"
2. K atherine van F orrest : "Moord bij de Nightwood Bar"
3. P a tr ic ia H ig h sm ith : "Carol"
4. V iolette L educ : "Therese en Isabelle"
5. A nja M eulen belt : "De Bewondering"
6. A strid R oem er : "Levenslang gedicht. Een naam van de liefde"
7. Jan e R ule : "Woestijn van het hart"
8. J ean ette W in terson : "Sinaasappelen en demonen"
9. C arla W alschap : "De eskimo en de roos"
10. R ita M ae Brow n : "Rubyfruit Jungle"
Jongens ...
1.
2.
3.
4.

J. B aldw in : "Bijna binnen handbereik"
M . C arson : "Zuurtjes"
A. C ham bers : "Je moet dansen op mijn graf"
J. F ox ; "De jongens op de rots"
5. Y. G lick m an n : "Jaren later"
6. L. H all : "Maak me niet kapot"
7. A. H o llin yh u rst : "De zwembadbibliotheek"
8. T. L anoye : "Kartonnen Dozen"
9. P. P ohl : "Jan, mijn vriend"
10. E. W hite : "De lege kamer"

cfcf

Prof. B o e h m : Er ist Ein Berliner
De Drie Musketiers, d e e l drie.
Een nieuwe generatie neuzelende intettektuelen die als vanouds in de
Blandijnberg en omstreken wordt uitgebroed, zal met een zware handikap het leven
moten doorploeteren : verleden jaar immers heeft niemand minder dan Rudolf
Boehm zyn professoraat aan de wilgen gehangen. Berliner, overlevende van de
Duitsejaren dertig en veertig, laatste aandenken aan Husserl, rode jongen, groene
jongen, fenomenoloog en fenomeen in het algemeen : allemaal voor de prijs van
één.

Schamper: Uw naam werd voorlopig nog niet genoemd bij partijpolitieke verruimingsbewegingen.
..Mogen wij u niettemin vragen uw
mening daarover eens uitgebreid te
ventileren ? Is er hoop op een adequaat
antwoord op het beruchte 24 november-syndroom ? Wat verwacht u ervan ?
Boehm: Ik verwacht daar niets van.
Een partij als de P W verandert gewoon
van tijd tot tijd eens van naam; die
naamgeving zelf is overigens zeer
dubbelzinnig... Wat heet hier liberaal en
demokraat ? Is datnu een nieuwe alliantie
die plotseling een partij heeft gevonden,
mensen die zich liberaal of demokraat
noemen en dan maar taalkundig samen
gaan spannen ? Maar wat kan daar nu van
komen ? We zien het toch: een paar
mensen die teleurgesteld zijn in hun
karrière elders, Chevalier en Gabriëls
bv...daar kan toch niets van komen ? Het
is inderdaad hoogstwaarschijnlijk dat ze
bij de volgende verkiezingen vooruitgang
zullen boeken - dat is een normale wet: de
oppositie boekt succes als de regeringspartijen het minder goed doen of als ze
niet in staat blijken tot grote nationale
prestaties - zoals Bush destijds in de
Golfoorlog of Thatcher in de Falklandoorlog. Natuurlijk zit er een bepaald
politiek perspektief in, zoals Kruithof
beweert, en zoals ik onafhankelijk van
hem al beweerde: dat van een verder
gaande polarisatie in de Belgische
politiek. Dat behoort inderdaad tot de
mogelijkheden - en dat is ook normaal.
Zoals specialisten ook vaststellen, is
België een land dat een overvloed aan
sociaakiemokratische partijen heeft - de
CVP is zo’n partij, weliswaar met een
( sterke rechtervleugel van aartskapitalisten, de VU is zo’n partij, enookAgalev
is zo’n partij - dat heeft Jos Gijssels zelf
nog bevestigd. Het is dus normaal dat er
zo’npolarisering plaatsgrijpt, endatheeft
Verhofstadt goed doorzien. Maar wat
heethiernormaal?Hetzounaar Belgische
normen precies Abnormaal zijn indien
aan al die anomaliteiten een einde zou
komen. Het is zolang al kenmerkend
voor ons samenlevingsmodel: je kunt op
geen enkele manier een belangrijke
politieke partij zijn zonder sociaaldemokratischtezijn; dat isjuist een gevolg
van die fameuze verzuiling. Kijk, het
basisgegeven voor Vlaanderen is nu
eenmaal overal ACV. Er is bijvoorbeeld
geen CVP zonder ACV - en het gevolg is
dat de binnenlandse Belgische politiek
veel sociaaldemokratischer is dan van de
ons omringende landen. Op het vlak van
de sociale zekerheden, werkloosheidsuitkeringen, ziekteverzekeringen staat
België ver vooruit Ik heb bv. twee
dochters die in Duitsland wonen en die
leven nog steeds opmijnkosten. InBelgië
zouden die kunnen stempelen, terwijl ze
dat in Duitsland niet kunnen! Daar is de
wetgeving veel strenger, veelbepeikender
- dan krijg je zoiets als de Duitse

tegenhanger van onze OCMW’s, waar je
je behoeftigheid omzeggens moet
bewijzen. En als je een vader hebt die
geld verdient, dan moetje vader daarvoor
opdraaien. Ik zou die uitkering gewoon
kunnen stopzetten - hier kan niemand mij
iets doen. Maar dan zou ik aan de Duitse
grens aangehouden worden, kunnen ze
mij daar een proces aandoen, en dat moet
dan in Duitsland beslecht worden. Neem
nu die hoge werkloosheidscijfers inBelgië
- die zijn lang niet zo hoog als ze lijken!
Moest men overal volgens de Belgische
kriieria tellen, dan zouden onze buurlanden véél meer werklozen hebben....
Kijk, ook bij de linkerzijde ontstaat
nu die behoefte tot hervorming en
verruiming; maar het komt sowieso toch
altijd op hetzelfde neer: een centrumlinkse coalitie - die al eens onderbroken
wordt (Joor zo ’n coalitie MartensVerhofstadt Tobback of Dehaene of weet
ik veel wie hebben wel eens van elkaar
gezegd: wezoudennetzo goed in dezelfde
partij kunnen zitten. Inderdaad!
Schamper: Kruithof verwacht op
termijn een koalitie van de belangrijkste figuren uit de centrum-linkse
partijen...
Boehm: Dat zou kunnen, maar ik
dénk niet dat Kruithof meer gezegd heeft
dan dat dat denkbaar is. Het is juist
denkbaar omdat het in de grond nu
eenmaal gaat om allemaal sociaaldemokratischepartijen. InFrankrijkheeft
men nu de pogingen om het nakend
socialistisch debat op te vangen met
behulp van de Groenen, in de Duitse
deelstaatregeringen hebben we zelfs
coalities gehad tussen sociaaldemokraten,
groenen en liberalen. Maar de Duitse
liberalen hebben wel een andere traditie
natuurlijk... In hoeverre we ook hier
daadwerkelijk zo’n coalitie kunnen
krijgen hangt voor een groot deel af van
de Groenen, nl. in hoeverre ze hun fiat
zullen geven. Dehaenes politiek is er
immers één van lichtjes sociaal-gematigde handhaving van de kapitalistische
konkurrentiepositie.
Schamper: Op naar de herrijzenis
van extreem-rechts in Europa en meer
bepaald in Duitsland. Onlangs nog zei
H.M. Enzensberger dat men extreemrechts alleen maar van antwoord kan
dienen in de enige taal die zij machtig
is: die van de repressie. Diametraal
tegenover Vermeersch en Kruithof dus,
die beide pleiten voor een exclusief
legaal gebruik van het demokratisch
arsenaal. En U ?
Boehm:Ik denk, opnieuw (lacht) zoals
Kruithof, dat extreem-rechts een sociaal
verschijnsel is. Het herhaalt zich zo’n
beetje, maar ik stel het niet gelijk met wat
zich in de jaren ‘3 0 voordeed - de
uitstoting van hele bevolkingsgroepen.
Devooruitzichten zijnniet bijster positief.
Wie ooit in een fabriek heeft gewerkt,

moetplotsvaststellendatdevooruitgang,
de groei van zijn bedrijf, betekent dat ze
aan de deur gezet worden. Het bedrijf in
kwestie wordt immers gerationaliseerd,
getechnologiseerd, arbeiders worden
steeds meer overbodig. Hun reaktie ligt
dan ook voor de hand: alles staat hun
opeens tegen en dat alles wijzen ze dan
ook af. Wat ik persoonlijk echter een
vreemde en jammerlijke beperking vind
is dat ze zich niet keren tegen de heersende
klasse, maar dat ze een zondebok zoeken
in de vreemdelingn en gastarbeiders. Ik
heb ooit eens een Antwerpse arbeider
horen zeggen: “ik heb niets tegen die
vreemdelingen,maarwel tegen de patrons
die ze hier hebben binnengehaald om de
lonen te drukken, om de pressie uit de
arbeidsmarkt te halen! ” Maar dat vertaalt
zich dan in een primitieve reaktie... Ik
weet niet of jullie ooit hebben gestempeld?
Schamper: (schoorvoetend) euh...
Boehm: Wel, die stempelkontroles dat is toch wel een vreemd spektakel!
Wat je daar ziet, wie daar allemaal in de
rij staat - een Turkse vrouw bv. waarvan
men zich afvraagt of ze ooit wel hier
gewerkt heeft Dan reageert men zo
primitief op wat men op dat moment voor
ogen ziet... Neem nu de ontzettende
achteruitgang van de bestaansvoorwaarden in het oude Oost-Duitsland, in
Rostock e.d. Zo is er nog steeds een
schrijnend tekort aan woningen - ten dele
het gevolg van de DDR-politiek, toen
nog waanzinnig veel gebouwd werd. Wel,
in één van de voorsteden van Rostock,
Lichtenhagen heette die geloof ik, heeft
men zo nog de beste en modernste
appartementskomplexen van de hele
DDR uit de grond gestampt Daar wilde
iedereen natuurlijk naartoe, en iedereen
kwam op wachtlijsten terecht Nu heeft
men daar in de jaren tachtig steeds meer
vreemdelingen ondergebracht die Duitsland binnenkwamen. Dat komplex werd
dus een reusachtig home voor allerlei
migranten, gaande van de Viëtnamezen
uitde DDR-tijdtotrecenternogdie DuitsRussische gezinnen. Dan zitten die
Oostduitsers, en dan vooral de jongeren
dieop eigen benen willen staan, natuurlijk
te denken: “jamaar, wij hebben hier
geeneens een woning, of onze woningen
worden nauwelijks onderhouden, de
huurprijzen stijgen konstant, we zijn
werkloos, de werkloosheidsuitkeringen
dalen, en die vreemdelingen worden hier
allemaal vertroeteld, krijgendieprachtige
woningen, werken niet krijgenbovendien
nog hun zakgeld”. Die reaktie is uitermate
primitief natuurlijk. Als ze daar ooit waren
binnengegaan, dan hadden ze wel gezien
dat het daar allesbehalve luxueus leven
was: de inwoners zaten er op elkaar
geperst de voorzieningen voldeden niet
aan het aantal bewoners. Ik zeg ditnu niet
allemaal omhunreaktie te rechtvaardigen,
maar wel om er op te wijzen dat daar
eigenlijk voornamelijk ekonomische
aanleidingen aan ten grondslag liggen.
Enkel een racist zou racisme dóór
racisme verklaren. Het is een racist die
beweert dat we allemaal racist zijn, dat
we eigenlijk allemaal voor ons eigen
volk opkomen - en iedereen die dat niet
doet is ofwel stom ofwel een huichelaar.
Niet-racist zijn heet altijd: zoeken naar

de socio-ekonomische grondslagen van
deze krankzinnigheid.
Die rechtse beweging kan inderdaad
voor een stuk ingedijkt worden. Zo wordt
er wel al eens gezegd: “geef ze werk en
alles is opgelost”. Die opwerping stelt
natuurlijk ook devraag naar de aanpassing
en inpassing. Waar vindt zo’n integratie
immers het eerst plaats ? Op het werk.
Dat is de eerste integratie. Van zodra ze
samen werken met mensen van hier zijn
er helemaal geen problemen. Kijk maar
naar het voetbal, of die situatie in de
mijnen, in Limburg, in Cockerill: daar
leefden en werkten allerlei verschillende
n atio n aliteit met en naast elkaar,
Vlam ingen waren gastarbeiders in
Gockerill - dat lijkt allemaal geen
probemen te geven! Daar zijn ook nooit
konfrontaties geweest tussen Vlamingen
en Walen, alleen eenkonstante solidariteit.
Van zodra je een gemeenschappelijke
taakhebt, gebeurtde integratie als vanzelf.
Natuurlijk, een Marrokaan zal altijd
een Marrokaan blijven. Vermeersch heeft
ooit eens gezegd: “Wieop Vlaamse grond
woont, de Vlaamseomgangsvormen deelt
en Nederlands spreekt, is een Vlaming”.
Dat is toch nonsens! Ben ik geïntegreerd
? In verregaande mate zou ik zo zeggen,
maar ik blijf een Duitser. Stel dat ik Lo.v.
jullie de Vlaming wil uithangen, dan
zouden jullie kwaad worden omwille van
mijn Duits accent
Schamper: Om dus een oplossing
te bekomen voor de problemen die
gesteld worden door partijen van
extreem-rechtse signatuur, moet men
graven naar de socio-ekonomische
basis, en niet meteen voor een mentaliteitsverandering ijveren ?
Boehm: Jazeker, het socio-ekonomisch aspekt is prioritair, maar dan wel
verbonden met socialisering - in de zin
van maatschappelijke integratie. En één
van de bouwstenen daarvan is gemeenschappelijk werk. Voor de rest kunnen
we enkel proberen de mensen die voor
het Vlaams Blok stemmen duidelijk te
maken dat de reden van de krisis, van hun
ellende, van de werkloosheid een kwestie
van algem ene socio-ekonom ische
politiek is. Maar die politiek wordt door
de traditionele sociaaldemokratische
partijen zelfs niet in vraag gesteld. In die
omstandighedenheeftde kiezer natuurlijk
gelijk: er moet iets veranderen. Maar wie
moet juist wat veranderen ? Als de
socialisten het al niet willen of kunnen
doen... Wiedan wel ? Er blijven natuurlijk
pogingen zoals die van CHARTA 91,
maar die blijven ook in het zand steken dat zijn kleine komitees, die vergaderen
in kleine lokaaltjes, die hoogstens druk
kunnen uitoefenen op de bestaande
sociaaldemokratische partijen...
Dat is de eigenlijke onrustwekkende
achtergrond van die hele geschiedenis:
het soort officiële nationaal-socialisme
dat overal in het Westen opgeld maakt
Dat “Eigen volk eerst! ” is gewoon overal
impliciet aanwezig. De oorspronkelijke
betekenis van dit nationaal-socialisme
is: iedereen moet het beter hebben op
basis van de eigen nationale gemeenschap
tegenover alle andere naties. Het gaat
hier niet om klasse-tegen-klasse, maar
wel volk-tegen-volk. Ieder volk moet het
in de internationale konkurrentiestrijd

waarmaken. Er wordt dan openlijk voor
geopteerd zich te verrijken ten koste van
uitbuiting en uitstoting van de anderen.
En dat begint al meteen aan de eigen
grens: dekompetitiviteitvandeBelgische
ekonomie verstevigen t.o.v. die van de
Franse. Een monstervoorbeeld is de
situatie in Duitsland; de hele Oostduitse
ekonomie heeft men daar kapotgekonkurreerd. Arbeiders van Oostduitse
firma ’s werden betaald met bonnetjes die
hen verplichtten Westduitse produkten te
kopen. En die Oostduitsers vonden dat
prima. Die idioten hebben nooit begrepen
in wat voor situatie ze zaten.
Acht dagen voor de hereniging ben ik,
op uitnoding van die Gysi, de PSDvoorzitter, in Oost-Berlijn een toespraak
gaan houden. Daar was een massa volk,
bijna uitsluitend PDS-leden...Had je
moeten zien hoe ik daar onder mijn voeten
heb gekregen, hoe die PDS-lui mij daar
bewezen dat ik ongelijk had, dat ik het
kapitalisme onderschatte, dat ik hun
demokratisch potentieel onderschatte...
Ze zullen nu nog wel eens aan mij
terugdenken (bitter).
Schamper: In dit inferno van zowel
etnisch als ekonomisch nationalisme
dat ons continent teistert, heeft het
internationalisme, dat u als rodej ongen
toch wel hartstochtelijk belijdt, niet
bepaald een rooskleurige toekomst zo!
Boehm: Ook daar ben ik het eens met
Kruithof: er is nationalisme en nationalisme. Alleen hier geeft men beide
strekkingen dezelfde naam, me dunkt In
Vlaanderen bestaat er blijkbaar grote
etymologische verwarring rond dit
“nationalisme”. Er bestaat mijns inziens
een zekere legitimiteit, zelfs een noodzaak
om bepaalde problemen op te lossen op
een eigen manier, en niet altijd hulp van
buitenaf in te roepen. Dat is gewoon één
vande vormenvan decentralisering, zoals
men dat dan vriendelijker zegt
Schamper : De UNO, toch de
belichaming van het internationalisme,
lijkt hetzelfde lot beschoren als de
Volkenbond destijds...
Boehm: (zucht) Moest dat een beetje
gereorganiseerd worden. Het werkt enkel
als de sekretaris-generaal samenwerkt
met de V.S.. Vroeger zorgde men nog
voor een verstandhouding met de S.U. en
China, maar dan kwam men natuurlijk
tot zo zwakke kompromissen, dat er niets
overbleef. Niemand weet eigenlijk goed
hoe dat werkt. Eric Suy, specialist
Internationaal Recht, professor van de
K .U.L., en oud-adjunkt-sekretarisgeneraal vande V.N., mag in De Standaard
schrijven dat die resolutie van de
Veiligheidsraad waarop men zich beroept
voor die bombardementen, dat juist
verbiedt (heftig). Er staat namelijk in dat
de soevereiniteit van Irak moet geëerbiedigd worden, dat vliegverbod druist
daar al tegen in. Die resolutie is trouwens
nooit bekrachtigd door de Veiligheidsraad. Suy mag dat dus schrijven
maar daarna is het weer van de baan.

vervolg interview Boehm
op volgende pagina

Jon Spencer Blues Explosion • Jesus Disease

Boehm , p a rt II
Die samenstelling van de Algemene
Vergadering is natuurlijk ook niet ideaal,
omdat die zo onrealistisch is. Het is
natuurlijk mooi dat elk land één stem
heeft maar aldus kunnen kleine minderheden alles tegenhouden. Als men de
dichtbevolkte landen meer macht geeft
dan profiteren de kleine landen daar van
mee. Een Indisch blok, een Chinees blok
en ga zo maar door, zorgen voor meer
evenwicht waar Chili, België en anderen
voordeel bij halen. Een reoiga-nisatie is
aangewezen,maaronbegonnen werk. Als
je al die moeilijkheden al ziet in die
landen waar een grote UNO-troepenmacht is, zoals in Cambodja en Somalië,
en je wil het hele zootje op wereldschaal
veranderen...
Je gaat nu denken dat ik een Kruithofcampagne aan het voeren ben, maar dat is
niet zo. We hebben natuurlijk een aantal
tegenstrijdige opinies maar ook een aantal
gemeenschappelijke bezorgdheden. Van
Vermeersch heb ik geen idee.
Het probleem blijft natuurlijk dat we
een wereldorde hebben waar het absoluut
legitiem is dat drie blokken, de V.S., WEuropa en Japan plus Korea en Taiwan,
zichzelf verrijken ten koste van de rest en
zelfs in die zin als voorbeeld dienen.
Daar valt niet meer aan te tomen. Lenins
Imperialismeboekvan 1916 is ongehoord
aktueel. Een rationele ontwikkelingssamenwerking is daarin onmogelijk. De
kapitaalimport van het Westen naar een
ontwikkelingsland heeft nog nooit geleid
tot de uitbouw van een ekonomie die in
staat was de schulden terug te betalen. Ik
heb net daarover een nieuwe studie
gelezen waaruit blijkt dat in geen van die
landen de ekonomie van de grond is
gekomen.
Op dat punt wijken Kruithof en ik van
elkaar a f : moeten wij, de mensen uit de
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Gas Huffer • First Thing First

Schamper : Kruithof betreurt het
dat filosofen enkel in politieke en
k u ltu re le kw esties g era ad p le eg d
worden, m aar buiten de ekonomische
basisprincipes gehouden worden.

Naar aanleiding van Boehms vijfenzestigste verjaardag verscheen recent nog
“In Verhouding”, een bundeling van
opstellen die allen min of meer inpikken
op de centrale ideeën van R. Boehms
filosofie (met ondermeer bijdragen van
W. Coolsaet, E. Vermeersch, G. Quintelier, J. De Visscher, Leo Apostel, Jef Turf,
Ludo Abicht, Ludo Dierickx, Jaap
Kruithof...)
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No Safety
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Chumbawamba

Boehm : Dat is niet volledig juist,
denk ik, w ant vanaf 1973 en de
ekonomische krisis mochten filosofen
zichpubliekuitsprekenover ekonomische
vragen. Maar dat heeft niets te betekenen
want wij mogen spreken maar daarna
vraagt men ons de praktische uitwerking.
Zo word je gepakt op je zwakste plek
want als filosoof hou je je bezig met
principevragen, want dat is belangrijk.
Die politici vertellen bij alles watje zegt
dat het om een machtsvraag gaat, maar
laat hen het toch maar doen. Moet ik dan
alles doen (heftig)!

Uitgeverij KRITIEK (Keizer Karelstr.
160,9000 GENT)
prijs 880BF/44 fl

“Stan” Lord Moloch en “Oliver”
BeeSee

een duurdere kamer en een duurdere maaltijd
Natuuriijk hadden wij ook liever gehad

(of m inder goedkoop) zal betalen dan

dal de maaltijd- en kameiprijzen niet stegen

helemaal geen. Want zonder homes en resto’s

(zie verslag van die vergadering), maar tussen

valt een tegenpool weg van de privé en dan
zal je de prijzen pas zien stijgen, en waar is

(Hendrik Vos), vorig jaar het plan ‘Mange-

verschil. Dit plan kon de toekomst van de

dan het sociale beleid???

le e r'te hebben goedgekeurd. Dat dit

sociale sector veilig stellen. Als men krijgt

Hier ga ik de polemiek met Hendrik Vos

toendertijd de beste oplossing was voor de

moet men kunnen geven, en een bijkomende

definitief beëindigen. We waren daarover

studenten en de sociale sector, dat ben ik nog

subsidie van 28 miljoen en een minkost van

heel verheugd te vernemen dat hij een fervent

steeds van overtuigd. Even ruwweg herhalen

30 miljoen noem ik toch een gebaar van

lezer is van onze artikels, en zijn blij met de

:1) De maaltijdprijzen gingen met 10 frank

goede wil. Je kan altijd meer willen, maar het

gegeven weergave door Hendrik Vos in de

omhoog, dit was een tegemoe-tkoming aan

moet betaalbaar zijn voor de kas van de

vorige Schamper. Zo weten we eindelijk

de sterke kostprijsstijging van de grond-

universiteit die nagenoeg leeg is. Zoals in een

allemaal hoe het juist in elkaar z it Hij is dus

stoffen, de maaltijdprijzen waren toen niet

goed huishouden moet je de tering naar de

lid van Agalev ( wat zijn goed recht is). Ik heb

geïndexeerd (het bestuurscollege veranderde

nering zetten. Had men dat in het verleden

nooit beweerd dat hij een partijkaart van de

dit).

wat vaker gedaan toen men de kosten

SP had, wel dat hij ‘een’ partijkaart had, en

verschoof op de rug van de kom ende

dat dit zijn neutraliteit als student mogelijks

generaties via het aangaan van dure leningen

in gedrang brengt, eender welke zijn politieke

voor apparatuur die nu al lang versleten is.

partij dit mogen zijn.

Een ezel stoot zich geen ...

Ik hoop dat Hendrik nu al zijn energie in

Onverzettelijk zijn en alles afkeuren is

de sociale raad en dringende dossiers zal

eenvoudig maar daar heeft men nog geen

steken en bewijzen dat zijn lidmaatschap van

aan de sociale sector vqn het univ met 28

sociaal beleid mee. Het is populair, maar

Agalev geen hinderpaal hoeft te zijn voor zijn

miljoen.

getuigt niet van beslissingsmoed en verant-

neutraliteit, rationaliteit en waarschijnlijk

5) een 50 frank-maatregel voor buiten-

woordelijkheid. Bovendien kan ik me niet de

vooral zijn intellectuele eerlijkheid. Dat hij

staanders, er werd ons gegaran-deerd dat de

indruk ontdoen dat het voortdurend afbreken

nu misschien probeert om de krachten van al

voorziene omzetdaling ruim zou gecopen-

en aanvallen van het plan ‘Mangeleer’ door

de studenten opnieuw samen te bundelen,

seerd worden door de inkomsten. Vandaag de

steeds dezelfde personen eerder een politieke

zodat we een studentenblok kunnen vormen

dag blijken dit loze beloften te zijn geweest

dimensie heeft dan een rationeel en studenten

in het verdedigen van de belangen van de

Dat was dus het globaal plan, het was één

7 Year Bitch • Honkies

Scham per: Wij danken u voor het
gesprek.

dromen en realiteit ligt een hemelsbreed

4) Een verhoging van de jaarlijkse toelage
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Mono-Men

In de vorige Schamperkreeg ik het verwijt

opleverde voor de sociale sector.

Helios Creed • Vertigo

.26/3.

van de huidige voorzitter van de sociale raad

3) Het adviescentrum werd een rectorale

.18/2

Bettie Serveert • Deus

student van morgen die waarschijnlijk liever

dienst, wat een besparing van 30 miljoen

N-Factor (p a r a d ig m a s h if t !)

.1 0 /3 .

je neus lang is, en rekening houden met de

per maand, per kamer.

J7/2.

Moeten de filosofen de wereld
veranderen (nog steeds hefig) ? Wij
kunnen wel zeggen wat er gebeurt als je
een bepaalde beslissing neemt. Denk maar
aan Duitsland: je kan kiezen voor de Dmark waar je alleen maar westerse
produkten mee kan kopen, maar hoe ga je
dat dan uithouden als Oostduits bedrijf
als je arbeiders niet eens je produkten
kopen ? Ik kan enkel zeggen wat de
keuzemogelijkheden zijn, maar kiezen
moet je zelf doen. Je kan dus wel
debatteren met Vandenbroecke, maar bij
het partijbestuur vertelt hij zijn eigen
mening. Ik denk trouwens dat de S.P.
dringend eens moeten denken aan
verruiming, niet naar personages of naar
ideologie toemaar naar bepaalde terreinen
die men eens opnieuw moet bediscussiëren.

zetten? Sociaal zijn is ook verder kijken dan

2) De homeprijzen stegen met 1000frank

Dancebar GODEVILLE with Stuffed Babies On Wheels

rijkere landen, verzaken of is er werkelijk
niets anders mogelijk dan de anderen
leeg te plunderen. Mijn remedie is een
investeringsstop : als wij onze grondstoffen en inspanningen niet verspillen
aan de vernieuwing van ons produktieapparaat, dan gaat alles in prijs dalen. Nu
m oeten we winsten maken om te
investeren, om onze konkurrentiepositie
niet te verliezen. Ook het probleem van
de werkloosheid wordt dan minder
scherp, want die uitkeringen zijn dan
meer waard. Terwijl Kruithof in de
feestbundel ter mijner ere “In Verhouding”, meent dat rijkdom vastzit aan
kapitalistische expansie en ekologische
hervormingen enorm duur zouden zijn
en inleveringen met zich mee zou
brengen. Dat versta ik niet (lacht).
Onafgezien van het Eurocentrische
standpunt, want het gaat hier enkel om de
rijkdom van West-Europa, van een
handvol mensen, niet van de hele wereld.

toekomst van de sociale sector op het spel

HendrixenVan Acker

J3/2

dimensie.

geheel, dus alles nemen of alles laten. Zo

Is het wel sociaal verantwoord om ervoor

simpel was h a . Ik stemde dus voor het plan,

te zorgen dat wij alle prijsverhogingen

en zou dat vandaag in dezelfde omstan-

verhinderen en zo de laatste druppel uit de

digheden van tooi ook weer doen.

citroen persen, maar daardoor de verdere

studenten van morgen, tenzij zijn persoonlijke belangen primeren.
Gwijde Hendrix, opvolger en Michel Van
Acker, student-lid sociale raad.
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Gerry Rafferty

“Men zou Undercover tegen de muur

moeten zetten !” Deigelijke gevleugelde

woorden duiven wel eens aan mijn fraai

gevormde lippen ontsnappen, als eens te meer
het gewelddadig ver-beat-krachte “Baker
Street” door de luidsprekers schalt.
Het origineel was een parel van een single
die uw en mijn jaar ’78, toen wij nog
onschuldige frisgewassen knaapjes waren,
van de nodige weemoed -die sax !- vóórzag.
Sindsdien is Gerry Rafferty, de Ger voor de
vrienden, een graag-gehoorde gast op de jukebox van mijn stamkaffee “De kus van de
messen-werpster”.
In 1988 keerde de sympatieke schot terug
onder ons met havertrouwd klinkende “North
& South”. Ook dit jaar kan de kilt van onder
de motteballen gehaald worden : binnenkort
kan u namelijk uw ding gaan doen als “On a
wing and a prayer” Hve wordt voor-geschoteld
in de Elisabethzaal. Eindelijk zal u deelachtig
worden aan de geneugten van het-met-devoet-meetikken-van-het-ritme en het voorzichtige vingerknippen, een discipline
ondergetekende niet totaal vreemd. Het is
eens iets anders dan dat eeuwige headbangen,
pogoën en stage-diven...
BeeSee, al een dagje ouder.

HELIOS CREED & VERT1GO

(18/2)

Fijnbesnaarde gitaarmaniëristen a i andere
hartpatiënten gaan zich die gezegende 18de
februari maar beter bij het leger des heils
aanmelden. Straatleggers en geschoolde
mijnenvegers daarentegen: Demowaaits! De
meest begerensw aardige verzam eling
snarenslachters aan gene zijde van de oceaan,
in de volksmond ook wel Amphetamine
Reptile Records geheten (troonpretendent van
SubPop trouwens), haalt er dan immers een
paradepaardje van stal: HELIOS CREED - in
persoon ! Drie ja a r geleden, toen de
Aftekening en Studio Brussel in het algemeen
nog geen legbatterij voor law aaierige
adolescenten was geworden, stond dezelfde
Helios op hetzelfde podium, toen in het
illustere gezelschap van Godflesh, nu met de
jongens van Vertigo. Helios Creed, ooit gitarist
en één van de hersenhelften achter het
semilegendarische Newyoikse noise-combo
Chrome, komt wederom - zo blijkt toch uit
recent platenweric als “Boxing the clown” en
“Lactatingpurple” - zijn internationale schotel
serveren: freakerige gitaarloopjes en
galactische effecten gelardeerd met hevig
Buttholiaans vervormde stem. Een kort maar
krachtig HieplHieplHoera! dringt zich op.
VERTIGO nu heeft (nog) niet meteen de
impressionante allure van andere ARRzwaaigewichten als God Bullies of Helmet.
Dit sympathieke kwartet uit Minneapolis
debuteerde naamloos, scheidde onlangs nog
moeizaam “Ventriloquist” af en mag voor
mijn part alleen maar “When it’s all over”
komen spelen - een schitterende, geestesverruimende maalstroom van superfuzz en
bigmuff. Primitieve noiserock a la Cows of
melodieuzer kantwerk in de Afghan Wigstraditie: reikhalzend naar de Reinaartstraat!

ZAPMAMA (10/2)

Het schijnt dat er de laatste tijd weer
hevig over kunst gediscussieerd wordt en
omdat eenieder er zijn mening over
fulmineert, vond schrijver dezes er niets
beter op dan enkele vraagtekens en
opmerkingen aan ditop zijn minstgezegd
opmerkelijk maatschappelijk debat toe
te voegen. Het is al weer een jaar geleden
dat Leo de Haes zijn virulent artikel over
de ‘gevangene van de eigen vrijheid’ liet
publiceren waarin hij onder meer de
gebreken van het modernisme aan de
kaak stelde :
Paradoxaal is dit
isolement van de eigentijdse kunst (of
althans het dominerende deel ervan) niet
het gevolg van uitgesproken elitaire
pretenties van de betere klasse maar het
eindresultaat van een rom antischheroïsch maar tegelijk Don Quichoterig
gevecht van de avant-garde tegen de
bestaande elitecultuur. Het offensief van
de modernisten om de de burgelijke kunst
van haar voetstuk te stoten mag dan al
geslaagd zijn in zijn initiële opzet, deze
beeldenstorm is tegelijk uitgedraaid op
een Pyrrhus-overwinning. Het verlangen
om tabula rasa te maken en via de kunsten
een nieuwe wereld en een nieuwe mens
te creëren bleek niet meer dan een droom.
(...) Op enkele decennia tijd werden de
conventionele regels van 7 eeuwen
cultuurbeleving vakkundig gedemonteerd tot een Umwertung aller Werte: de
componisten begonnen welluidendheid
te vervangen door dissonantie, de dichters
schaften rijm en metrum af, schilders en
beeldhouwers schoven de figuratie aan
de kant en de naam van Shakespeare
werd in kleinere lettertjes gedrukt dan die
van de regisseur.”(l)
Dat is nu één jaar later enigszins
veranderd: om toch nog enig publiek te
trekken bloklettert men PROMETHEUS
als titel van een stuk waarvan Sophocles
zich in zijn graf zou omdraaien indien het
hem ter ore kwam dat het naar hem
geschreven was.
Maar waarom zich de moeite geven
kritiek te leveren op een in feite erg
m enselijk gedrag ? Als kunst de
ontologische toer opgaat - hoe langer
men naar de eigen navel staart hoe groter
en belangrijker die wordt - is dit niet
zozeer omdat men de kunst op zich als
kunst wil beschouwen, dan wel omdat
elke sterveling ( en welke kunstenaar wil
dat nu blijven ) het liefst van al over
zichzelf praat Hij hoeft geen technische
vakkennis meer te hanteren om onsterfelijk te worden, sterker nog: het onderwerp
van zijn onsterfelijkheid is Hijzelf. Zijn
we al aan de autistische autokunst toe ?
Ach kom, het is ook niet belangrijk
wat de kunst bedoelt het is wat anderen
ervan kunnen vinden. Eigenlijk werd de
kritiek vande Haes al enkelejaren geleden
zeer minzaam geformuleerd door Prof.
Hugo Brems, zij het dan verwijzend naar

Losgeslagen kipperen of fauna en flora

Voorwiehanog niet doorhad: uw jaarlijks

van h a oerwoud na een tropische stortregen

dosis hyperirinaisch gebrek aan vokale en

? Prrrrasskasskasskidoepidoe-pitoe-pitoe-

motorische koördinatie, ditmaal in de vorm

prrrrassi-brrrpoem poem poei-aiai-m arie-

van vijf bevallige Zaïrese bosnimfen, zal op

josée-aiaim ariejosée-knwa-kka-kroa-ka-

10 februari in de teateizaal van de Vooruit uw

w akaü Mupepe, ndje mukampe, etupe,

laatste restje zenuwmteinden m a graagte

nabombeliyo...: allemaal heuse meppen van

weten te vertrappelen.

titels, deze !

Moloch

de moderne poëzie in het bijzonder :
“Poëzie doet zich al te dikwijls voor als
een specialisme apart, met zijn eigen
maniertjes, met zijn eigen tics en
ceremoniën, zowel binnen de teksten als
in het sociale ritueel eromheen. Zij is
alsmaar dieper gaan graven in zichzelf en
zij is uiteindelijk inderdaad bij zichzelf
aangekom en. En m et de grootste
vanzelfsprekendheid zijn sommige van
haar functies, en daarmee ook een deel
van haar publiek, door andere media
overgenomen. De mens heeft kennelijk
behoefte aan het soort ervaringen dat
alleen kunst kan bieden, en waar het ene
medium tekort schiet, zoekt hij zijn heil
elders.” Bij JanThys bijvoorbeeld. ‘Maar
parbleu!’ zal U zeggen, ‘ mogen we dan
niet meer over onszelf leuteren ? ‘
Gedaan met autistische schilderijen
en eeuwig lyrisch gezeur over onze
problemen met de buurman van hierover
? Brems trompetteerde een duidelijke
waarschuwing : “Bij feesten en
plechtigheden, bij arbeid en ziekte en
dood, was de dichter degene die de
gevoelens en verlangens van de mensen
vertolkte. Nu kijkt niemand nog naar
hem om. De tijd van bezinning is dan
aangebroken. Men zou kunnen denken
dat onze bard in zijn gedwongen
afzondering nu tot de conclusie zou
komendatmennietmeernaarhemluistert
omdat zijn verhalen niet al te boeiend
zijn. Maar nee. Conclusie? Nooit van
gehoord! En weer begint hij te zingen, nu
over de bezinning zelf. We vernemen
daar veel leerrijks en vermakelijks over
de ontoereikendheid van het woord, over
smakelijke keukenrecepten en pikante
bed-geheimenbetreffendededichterlijke
omgang met het woord. Het kost mij
nogal watmoeite om mij in te beelden dat
grote bevolkings-groepen daardoor
ontroerd zouden kunnen worden.” (2)
‘Maar professor toch, grote kunstkan
enkel maar begrepen worden door een
beperkte elite met de nodige intellectuele
draagkracht om de diepgang ervan te
kunnen begrijpen!’ zal Dali uit de hel
terugroepen. Wat betekent: als x dit niet
begrijpt of in casu apprecieert, is x een
oen met hoofdletter. Dan zijn de critici de
schare bewonderaars rond de niet
bestaande kleren van de Keizer. Bovendien wordt een zeer groot deel van de
bevolking wel degelijk ontroerd door de
pikante bedgeheimen van prins Charles.
[En die is dan nog niet eens van ‘bij ons’
zoals men pleegt te zeggen.]

publiceren of op enige andere wijze
openbaar te maken, zou men zich wel
eens vragen mogen stellen over de
mogelijkheden tot communicatie met het
publiek. ‘ Als je niet van x houdt, lees
hem dan niet’ , is een repliek die naast de
kwestie is.
Natuurlijk lees ik hem dan niet, maar
het probleem is ju ist of bepaalde
kunstgenres door een relatief groot
publiek niet totaal in de steek gelaten zijn
omdat een elementaire communica tie
(tussen lezer en auteur, kijker en regisseur
enz.) gewoonweg ontbrak. Uiteraard kent
alles zijn keerzijde : de overkill van
artistiek ‘gemakkelijk’ succes leidt tot
“Bompa is aan ‘t vrijen” of “De blote
billen van Benidorm” ; ondergetekende
heeft vooralsnog te weinig pretentie om
de lijnen tussen Kunst en kunst te trekken
of te formuleren wat kunst is, maar wil
wel de aandacht vestigen op de gevaren
van een overdosis van of een gebrek aan
toegankelijkheid in de kunstwereld in het
algemeen. En dan nog dit : door de
verhevigde onderlinge concurrentie
waarbij alle aspirant- kunstenaars, in de
hoop het te maken, en met het hartstochtelijk verlangen zichzelf voortvoortdurend inhetvoetlicht te zien, elkaar
te lijf gaan met onheuse praktijken,
onwelvoeglijk taalgebruik, vriendjespolitiek (voorzien van het nodige
natrappen) en - niet te vergeten lidmaatschapskaarten , komt de figuur
van de kunstenaar (bv. onze Jean-Pierre
van Rossem) meer in de belangstelling
dan zijn kunstwerken zelf.
Dus back to the p o in t: waarom is
steeds de persoon van de kunstenaar
belangrijker dan wat hij creëert ? Als
Tom Lanoye op TV zijn tong uitsteekt
met de bedoeling een Bekende Vlaming
te worden, is dat natuurlijk zijn goed
recht. Alleen steekt menig jong en
ambitieus kunstenaar daar vandaag de
dag zoveel tijd in, dat men het een kunst
op zich zou kunnen noemen. En juist dat
men een BV moet zijn om te overleven (
contractueel gesubsidieerd worden door
DASH is in de nabije toekomst misschien
een andere mogelijkheid ) , is wellicht
een indicatie dat het budget van het
ministerie van cultuur ofwel veel te laag
ligt ( de reden waarom velen van onze
BV’s het internationaal gaan maken tot
over de Moerdijk ) , ofwel verkeerd
gespreid. Of is het weer de verscheidenheid ( lees : verzuiling ) die een
coherent cultuurbeleid in de weg staat ?

H et g e lo o f (O sw ald
Versyp)
Ze drinken liefstkoffie, zwarte koffie.
Ze dragen liefst mime pulls en nauwe
jeans, zwarte jeans. Zebekijkenhetteater
met hun eigen visie, zwarte visie. Ze eten
ahiminiumfoliebrood, en ‘n potje platte
kaas. Ze blikken in de zwarte verte en die
verte is oneindig. Ze zeggen niet veel, ze
roddelen liever. Ze schieten giftige pijlen
maarvooral bokken enkemels.Ze zeggen
dat de wereld hen niet begrijpt. Ze
gedragen zich onbegrijpelijk. Ze vinden
en vonden zich schitterend in de kleinste
bijrol. Ze missen de geest en de kracht
voor het groter werk. Ze versteken zich in
poses en bittere lacht Ze zoeken heil en
troost bij de grootste filosofen. Ze hebben
een hekel aan recepties. Ze staan op
recepties schaamteloos te bedelen. Ze
vrijen de regisseurs doelbewust op. Ze
houden er ‘n volledige kater van over. Ze
zoeken steun en troost bij mekaar. Ze
kunnen mekaar niet uitstaan. Ze heten
Kalinka en Wendy en je kan ze gaan
bekijken in Arca. Voor niets als je je rept
naar het Kultuurbuffet in de Brug.
Woensdag 10 februari om 12u liggen
daar 20 vrijkaarten te grabbel.

V rij-ko arten Q u eem ig h t
Humo en Studio-Brussel sponsoren,
dus uw eigenste lijfblad kan niet
achterblijven met kadootjes. We gooien
20 vrijkaarten in het rond voor de niet te
missen mega-fuif van VG. Homo’s,
lesbo’s, bio’s en zelfzekere hetero’s
haasten zich op woensdag 10 februari
naar de Brug om daar aan het Kultuurbuffet een gulle gever te vinden. Wie in
het gedrang geen ticket kan bemachtigen
: afspraak op vrijdag 19 februari in de
Concertzaal Vooruit vanaf 22u.

lezersgrief
reactie exam enreglem ent
Geziai ik examens heb, zal ik h a kort
houden.
In het -overigens informatief- artikel stond
een fout : het Besluit van de Vlaamse
Executieve van 3 juni 1992 vereist géén 50%
voor het verkrijgen van een vrijstelling voor
tw eede zit vanaf m inim aal 10. Deze
minimumvereiste van 50% is enkel vereist
voor vrijstellingen naar een bisjaar.
Dit zijn echter slechts minima, iedere
universiteit kan strengere eisen stellen. Aan
de RUG zal de situatie waarschijnlijk n ia
veranderen.

Kunst hoeft zeker geen emanatie van
platittudes te zijn maar de tonnen
introspectie over de banaliteiten van een
eigen microcel in de rechterbovenarm
die - en dit is wellicht het ergste - in de
meest onverstaanbare flarden opde lezers
afgevuurd worden zodat enkel de
schepper van het schrijfsel er iets kan in
herkennen, mogen ook wel eens gerelativeerd worden. Er is maar een ding wat
aan kunst zou moeten kleven : oprechtheid, of beter gezegd : geen pose. Als
men zijn emoties op een onschuldig
maagdelijk blad papier kwijt wil, zou ik
mijn stem tegen het gebrek aan verstaanbaarheidniet eens durvenverheffen, maar
als men zo vermetel is zijn kunstwerk te

Een ding is zeker : wegens de
toegenomen mediatisering, professionalisering, pluriculturalisering, deideologisering en dies meer hebben we
totaal geen houvast meer. En zeker niet
wat de zedelijke waarden betreft! Om U
daarom niet alleen en hulpeloos achter te
laten, zal ik dan bij wijze van afscheid
toch even een klein lichtpunt vermelden
: de Index bestaat nog steeds...

Over het op te stellen examenreglement
nog het volgende : er zal ongetwijfeld door
proffen geschermd worden m a het argument
dat sommige zaken “wettelijk niet kunnen”.
Niets van geloven !
Het Decreet betreffende de Universiteiten
in de Vlaamse Gemeenschap van 12 juni
1992 stipuleert in art. 46 dat de universiteitsbesturen zelf de samenstelling van hun
examencommissies en de proceduren van
beraadslagen regelen. Met de beste wensen

E.M.
(1) De Nieuwe M aand, Jan. 1992.
(2) Hugo Brems “De rentmeester van
het paradijs” Manteau, 1986.

voor het nieuwe jaar,
Peter Wuyts, lid van de faculteitsraad van
de Wetenschappen, voorzitter Werkgroepenkonvent.

SMAKELIJK !

FOR US CINEMA IS STILL
ADVENTURE
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DRACULA

EDWARD II

Dat Dracula, de gothic navel van de
Victoriaanse auteur Bram Stoker, al een
duizendtal keer verfilmd is, heeft meer te
maken met de atmosfeer die in het
bloedstollende boek wordt opgebouwd
dan met het soms wel spannende, maar
doorgaans toch zeer lauwe verhaaltje.
Deze nieuwe Dracula begint ergens in de
vroege middeleeuwen in het Balkanstaatje Transsylvanië, waar graaf
Draculeaafscheidneemtvanzijngeliefde
Elisabeta om er te gaan strijden tegen de
heidense Turken. De graaf overwint de
goddelozen - met bovenaardse hulp
weliswaar - maar de snode Turken
boodschappen aan Elisabeta dathaar man
in de strijd is omgekomen. Zich onbewust
van het nut van een leven zonder haar
graaf, stort de jonge vrouw zich te pletter
in de slotgracht
Wanneer Draculea geconfronteerd
wordt met het levenloze lichaam van zijn
geliefde, sluithij een bloedig pact met de
duivel en wordt vampier: een eeuwig
leven in de dood is van nu af aan zijn deel,
en zo is het dat we in een flash fonvard
diezelfde Draculea - als prins Vlad ontmoeten in het 19e eeuwse Londen.
Het doel van zijn reis: de jonge Mina, een
jonge Britse die op het punt staat te
trouwen met Jonathan én het alter-ego
van Dracula’s gestorven Elisabeta, te
veroveren.
Dat flauwe verhaaltje betekende voor
Francis Ford Coppola (de man van de
Godfather-trilogie en van Apocalypse
Now) allerminst een probleem: middels
een wervelende beeldregie - die bij
momenten doet denken aan het werk van
die andere beeldtovenaar, Peter Greenaway - vermengt Coppola in zijn nieuwe
meesterwerk een klein dozijn thema’s
die het aloude vampierenverhaaltje een
wel zeer actuele dimensie geven. Religie,
passie, kunst en wetenschap, en niet het
minst sex, bloed en dood, ofte AIDS.
Wie met andere woorden Dracula
komt bekijken om eens gewoonweg
lekker te griezelen, zal waarschijnlijk
bedrogen uitkomen. Niet dat Coppola’s
film nooit echt spannend is (integendeel
zelfs), maar de spanning springt uit de
film door de regietechniek van de
meesterfilmer. Een lawine aan beelden
volgtelkaar indeclimaxscènesop, scènes
worden versneden, beelden lopen in
elkaar over en keren als visuele echo’s
terug, de schaduwwerking wordt in zijn
volle kracht benut en voor een keer wordt
filmspitstechnologie gebruikt voor een
goede reden en niet for its cwn saké.
Te midden van zoveel visueel
vuurwerk weten Coppola’s acteurs zich
stevig staande te houden. Een schitterende
Gary Oldman geeft de titelrol weergaloos gestalte, en op het tweede plan
vertolken Winona Ryder (Mina), Keanu
Reeves (Mina’s geliefde Jonathan) en
Anthony Hopkins (als een vampierendodende professor) niet zonder enige
ironie hun wat clichématige personages.
Een mogelijke, kleinere smet op deze
Coppola is de wat snel afgehaspelde
eindsequens waarin Hopkins’ posse de
achtervolging op het Kwaad inzet.

In zijn korte maar hevige filmoeuvre
(Caravaggio, The Garden, War Requiem, ...)heeftdeBritsecineastDerek Jarman zijn militante homosexualiteit nooit
onder stoelen of banken gestoken. In zijn
jongste produktie, naar het gelijknamige
toneelstuk van Christopher Marlowe,
een briljante tijdgenoot van Shakespeare,
verfilmt hij de tragische liefde van de
homosexuele Britse koning Edward II
(laat 13e-begin 14e eeuw) voor een van
zijnhovelingen, de jonge Piers Gaveston.
Om de eer van hun land en het
koningshuis hoog te houden, laten de
voornaamste edelen - clericalen zowel
als militairen - Gaveston verbannen. Na
die uitwijzing valt met de koning geen
land meer te bezeilen, en daarom beslist
diens vrouw, koningin Isabella, samen
metdeleidervanhetleger, Mortimer, Gaveston terug naar Engeland te halen om
hem vervolgens te laten vermoorden. Ook
al draait een en ander complexer uit dan
de machtsgeile samenzweerders vermoedden, toch grijpen Isabella en
Mortimer uiteindelijk naar de Britse
kroon.
Jarman brengt Marlowes tekst vrijwel
integraal en in zijn originele, Elizabethaanse, versie. De ingrepen van de
regisseur liggen op een ander vlak:
Marlowes stuk wordt nl. overgeplaatst
naar de laat-twintigste eeuw (colablikjes,
sigaretten, edelen gekleed als burgers in
pin-striped suits,...) . De bedoeling van
die ingreep - parallellen te trekken met
het nog even homofobe Engeland van
Jarmans eigen tijd - wordt vooral duidelijk
uit een massascène waarin een moderne
politiemacht wordt geplaatst tegenover
een groep betogers die borden en T-shirts
met pro-homo leuzen dragen.
Een heel betekenisvolle vondst van
Jarman is ook de zoon van Edward die in
cruciale scènes figureert, heel jong
(onschuldig) voor te stellen: of die
toevoeging de verwoording is van het
pessimisme van de regisseur is een open
vraag. Feit is dat Jarmans vrees voor de
toekomst (die van zijn land en zijn
persoonlijke - hij is Aids-lijder) spreekt
uit wat wellicht de sterkste scène van de
film geworden is: het moment waarop
Edward droom t van zijn nakende
marteldood.
Dat de oorspronkelijke tekst (vanzelfsprekend heel wat complexer dan de
gemiddelde Hollywood-dialogen) niks
aan kracht inboet, heeftookveel te maken
met de degelijke, Britse, acteerstijl van
Jarmans acteurs: Steven Waddington
(Edward), Andrew Tieman (Gaveston),
Nigel Terry (Mortimer) en Tilda Swinton (Isabella). Jarman regisseerde ze sober
en expressief: ze brengen de onderhuidse
vitriool van Marlowes tekst uitstekend
naar voren. Edward n is het zoveelste
bewijs van het talent van een Brits
experimenteelregisseur die zonder blozen
naast Peter Greenaway kan staan.

dank U !

THE C R YIN G G AM E
Het nieuwe filmjaar is pas een maand
oud en alweer kan met superlatieven
gestrooid worden. The Crying Game, de
nieuwe film van Neil Jordan, en meteen
één van de hoogtepunten van het

Brusselse Filmfestival, geeft namelijk
blijk van zoveel kracht en inspiratie datje
als toeschouwer op zijn minst verbouwereerd de zaal uitkomt.
Eén en ander heeft - zoals U
ongetwijfeld al elders las/hoorde -te
maken met de verrassende wendingen
dieregisseur Jordan in zijn film inbouwde.
Het verhaal begint op een Noordierse
dorpskermis waar Jody, een Brits zwart
soldaat (sterke rol voor Forest Whitaker ), aanpapt met een jonge Noordierse
(Miranda Richardson). De vrouw - ze
blijkt een IRA-militante te zijn - lokt
Jody in de val: vier van haar companen
ontvoeren de Britse soldaat en dreigen
hem te doden als binnen drie dagen één
van hun vrienden niet wordt vrijgelaten.
Op dat ogenblik vestigt het verhaal de
aandacht van de kijker op de man die
wordt belast met de bewaking en de
executie van Jody, Fergus (Stephen Rea). Er ontw ikkelt zich een korte
vriendschap tussen de “terrorist” en zijn
slachtoffer, dat zich gaandeweg bewust
wordt van zijn nakende dood. Voor de
executie plaatsvindt verkrijgt Jody dat
Fergus belooftzijn vriendin Dil (Jaye Davidson) te gaan opzoeken.
Fergus trekt dan ook naar Engeland
en vindt er Dil op de plaats die Jody hem
had aangewezen. Fergus is nog steeds
geobsedeerd door zijn fatale ontmoeting
met Jody, en tussen hem en Dil groeit
stilaan een liefdesrelatie. Maar ooknu zal
blijken dat het verleden in al zijn facetten
moeilijk kan worden afgeschud.
Neil Jordans The Crying Game is een
rustig gefilmd drama dat zich wel afspeelt
in ERA-kringen, maar dat aufond niet ingaat op de politieke motieven van de
terroristen noch op de problematiek van
hun onschuldige slachtoffers. Door de
aandacht te vestigen op de figuur van
Fergus, een outsider onder de fervente
militanten, wordt de hele IRA-problematiek in de marge geplaatst Ironisch
genoeg - en daar ligt precies de grote
kracht van The Crying Game - weeft
Jordan zijn verhaal zo vakkundig tot een
parabel over identiteit dat hierin de
problemen van de eigenheid van een volk
omvat zijn. Steunend op uitstekend
onopvallende vertolkingen van Rea,
Richardson, Davidson en Adrian Dunbar (van o.a. Hear My Song) is The Crying Game een mysterieuze en uiterst
intelligente filmgewordendiede aandacht
van een groot publiek verdient maar die
jammer genoeg niet zal krijgen.

A F E W G O O D MEN
Eindelijk nog eens een major Hollywood product (courtesy of Rob Reiner,
de man die ooit onder de loodzware titel
lang o f comedy gebukt dreigde te gaan)
dat zonder verveling gezien kan worden.
AFew GoodMen - demoreel-kleffe titel
beloofde inderdaad weinig goeds - is
aanvankelijk gesitueerd op een Amerikaanse basis op Cuba, een eiland waar
volgens de Amerikaanse militairen ‘de
rode dreiging’ een alledaagse realiteit is.
Wanneer een van de recruten van het
plaatselijke korps een collega zonder
toelating een kogel ziet afvuren naar een
Cubaans bewaker, besluit hij die
informatie te gebruiken om zijn ontslag
uit het korps af te kopen. De leiding van
het korps komt het verraad van de jonge
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recruut te weten en geeft het bevel tot het
toepassen van een “code red”, een
officieuze straf opgelegd door soldaten
voor collega’s die hun boekje te buiten
gaan. De jonge soldaat sterft aan de
verwondingen die hij bij het uitvoeren
van de“codered” opliep. De twee soldaten
die hem op bevel van de leiding
vermoordden, worden in staat van
beschuldiging gesteld.
De voor de buitenwereld mysterieuze
dood van de soldaat wordt een geval voor
de dienst “intemal affairs”. Luitenant
Kaffee (Tom Cruise), een briljant jong
legeradvokaat k rijgt de m oeilijke
verdediging van de twee soldaten op
zich.
De zaak lijkt al snel uitgemaakt, temeer
omdat de twee beschuldigden hun schuld
toegeven: de jonge recruut stierf aan
verwondingen die zij hem eigenhandig
toedienden. Het is pas wanneer Joanne
Calloway (Demi Moore), een ambitieuze
I.A. officier, ervan overtuigd blijft dat de
twee soldaten op bevel handelden, dat de
bal goed aan het rollen gaat Al gauw
wordt duidelijk dat de echte schuld bij de
dienstdoende kolonel (Jack Nicholson)
ligt, een ijzerhard man die er in zijn korps
een dodelijke discipline op nahoudt In
de rechtbankscènes die het tweede deel
van de film uitmaken probeert luitenant
Kaffee met behulp van zijn medewerkers
de kolonel te ontmaskeren.
Het succes van A Few Good Men is
makkelijk te verklaren: enerzijds is er de
aanwezigheid van superstaren Moore,
Cruise, en Nicholson, en anderzijds de
traditionele, maar stevig uitgewerkte
situering van de film op de Cuba-basis en
inde militaire rechtszaal. Devertolkingen
zijn zonder uitzondering uitstekend.
Cruise krijgt de op zijn lijf geschreven rol
van de jonge branieschoppende advocaat
en Nicholson weet tijdens de vijftien

minuten dat hij te zien is de hele film te
beheersen. Uitermate sterk is ook de
prestatie van Kiefer Sutherland als het
rechtlijnige hulpje van Nicholson: mocht
A Few Good Men over een twintigtal jaar
nog eens overgedaan worden, dan is hij
de enig mogelijke kandidaat voor
Nicholsons prachtrol.

S cham pers Top Vijf
1. Glengarry Glen Ross/James Foley
Light Sleeper/Paul Schrader
3. The Crying Game/Neil Jordan
4. Dracula/Franeis Ford Coppola
5. City of Hope/John Sayles
Jup

In d e reeks flau w e
w oordspelingen van
w ihim : b e e tje bij 7 Y ear
Bitch’e
25 februari. Dan komt de nieuwe giiigrungesen satie 7 Year Bitch naar de Democrazy (en ze ruimen de boel na afloop zelf
op!). Hun debuut Sick ‘em (een eer-betoon
aan de in juli aan een overdosis heroïne gevaarlijk spul, die heroïne - overleden
gitariste Stephanie Sargent) heeft blijkbaar
geen last gehad van slechte timing: 7 Year
Bitch is een van de weinige groepen die de
ergste vlagen van de Seattle-hype (gebruik
hier gerust uw opmerking van twee weken
terug) overleeft hebben. Ze spelen brutale
grungemetal in de lijn van L7, Bikini Doll en
Mudwimmin’. Hun songs lijken nog het meest
op door de zaal razende kippen zonderkopen
hun kompromisloze sound slaat als een vuile
scheet in uw pasgewassen smoel. Gelieve de
dieren niet te voederen.

