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Na een drukke festivalweek —
het Internationaal Kortfilm-
festival Leuven (IKL) trok niet
minder dan 7000 bezoekers —
vond afgelopen zaterdag de
slotavond plaats in kunsten-
centrum Stuk. De avond werd
op sympathieke wijze aan
elkaar gepraat door filmfan
Nic Balthazar.

Jozefien Van Beek

Eerst werden de publieksprijzen
uitgereikt. De AVID Publieksprijs
voor de beste Vlaamse animatiefilm
ging naar Administrators van
Roman Klochov. Klochov komt uit
Kazachstan en leeft al zeven jaar in
België. “Mijn film is geen pamflet.
Het is een zeer persoonlijke film
over mijn eigen situatie. Na zeven
jaar in België heb ik nog steeds geen
papieren,” aldus de regisseur.
Administrators is een prachtige
tragikomische animatiefilm over
het absurde van de bureaucratie.
De Prijs voor het Beste Debuut ging
naar de fictiefilm Explode RU486
van Jesse De Greef, een film die —
vreemd genoeg — geen debuutfilm
bleek te zijn. Explode RU486 was De
Greefs vijfde kortfilm. Toch mocht
hij de debuutprijs houden. Peter
Ghesquière kreeg de Prijs van het
Publiek in de categorie Vlaamse
fictiefilm voor zijn mooie en
originele film Zondvloed.

STIJL
De Prijs van de Jury voor beste

Vlaamse fictiefilm was voor
Nathalie Teirlinck met de film
Anémone. Teirlinck was de jongste
regisseur van het festival en is zelfs
nog niet afgestudeerd. De film was
haar eindwerk voor het derde jaar
in het KASK, de school waar ook
Jonas Geirnaert zijn opleiding ge-
noot. “De druk voor mijn volgende
film is nu natuurlijk erg groot,” zegt
Teirlinck, “maar ik ben wel blij met
de prijs. Ik heb voor Anémone zo

weinig mogelijk naar mijn docenten
geluisterd en gewoon mijn eigen
ding gedaan. Dat was best
spannend, want ik gebruik
kinderen, water en dieren in mijn
film, drie elementen die de kans op
mislukken zeer groot maken. Met
deze film heb ik mijn eigen stijl
gevonden. Ik heb gezocht naar
nieuwe verhaalstructuren. Ik speel
ook graag met verschillende
werelden, zowel visueel als
auditief. Ik heb geprobeerd het
auditieve een even belangrijke rol
te geven als het visuele.”

Bij de Europese competitie
ging de CANVAS publieksprijs
naar de Brits/Ierse film Six Shooter
van Martin McDonagh. Deze film
won eerder dit jaar al de Oscar voor
Beste Kortfilm. De SACD Juryprijs
werd uitgereikt door Frank
Focketyn. Focketyn vertelde dat de
jury unaniem koos voor Godkänd
van de Zweedse Lisa Langseth. Als
laatste was er de SABAM Juryprijs
voor de beste videoclip. Die ging
naar Lars Damoiseaux voor de clip
How does it feel, met muziek van An
Pierlé. 

En daarmee was de slotavond
van het IKL voorbij. Dit was het
hoogtepunt van het festival voor de
infanteristen van cinema, zoals Nic
Balthazar de kortfilmers noemt.
Programmator Frank Moens is een
tevreden man: “Ik kan me wel
vinden in de juryprijzen. Het is
opvallend dat de juryprijs voor
beste fictiefilm naar een studente is
gegaan. Een studentenfilm kan
wegens een zeer beperkt budget
eigenlijk nooit opboksen tegen
professionele films, maar Nathalie
Teirlinck heeft echt talent en dat
heeft de jury willen benadrukken.
Het was een zeer sterke editie dit
jaar. De Vlaamse films gaan er
steeds beter uitzien. Zelfs de niet
geselecteerde films vertoonden
vakmanschap. Er was geen enkele
echt slechte film bij.”

SLOTAVOND INTERNATIONAAL
KORTFILMFESTIVAL LEUVEN

DDee iinnffaanntteerriisstteenn 
vvaann ddee cciinneemmaa

God is dood (in Nijmegen)
De faculteit Theologie van de katholieke uni-
versiteit van Nijmegen zit met een probleem.
Rome erkent de opleiding namelijk niet meer,
zo meldde de Congregatie voor Katholieke
Opvoeding van het Vaticaan. Vroeg zijn ze
daar niet mee: de reden dat de opleiding niet
meer erkend wordt is dat de faculteit zich niet
heeft geschikt naar de richtlijnen die het Vati-
caan uitvaardigde in 1980.

De K.U.Leuven dient zich vooralsnog
geen zorgen te maken, weet de alwetende
professor Rik Torfs te melden aan persagent-
schap Belga. “Nijmegen gaat de weg op van
godsdienstwetenschap en daar is het Vaticaan
niet blij mee.” Dat wil uiteraard een meer
traditionele opleiding theologie, zoals die in
Tilburg en Utrecht gegeven worden. De reden
die wordt opgegeven voor de stopzetting van
de erkenning — dat de regels van 1980 niet
gevolgd worden — houdt volgens Torfs geen
steek. Dat Nijmegen zich meer en meer als

een “wetenschappelijke buitenstaander” ge-
draagt, is het werkelijke pijnpunt volgens
Torfs: “Rome is meer voorstander van dog-
matiek.”

De Leuvense opleiding theologie houdt
zich veeleer in het midden: men tracht goede
relaties te onderhouden met Rome maar
eveneens een wetenschappelijke benadering
te hanteren. Totnogtoe heeft het Vaticaan nog
niet geklaagd.

Vervenne speelt Sinterklaas
Rector Marc Vervenne reikte vorige week in
naam van de K.U.Leuven de jaarlijkse onder-
zoeksprijzen van de universiteit uit aan vier
verdienstelijke onderzoekers. Professor psy-
chologie Maarten Vansteenkiste kaapt de prijs
bij Humane Wetenschappen weg met een on-
derzoek over motivatie en hoe iemand gemo-
tiveerd kan blijven.

Bij Exacte Wetenschappen ging de onder-
zoeksprijs naar Tom Wenseleers, een bioloog

die het “coöperatief gedrag van insecten als
mieren , bijen en wespen” bestudeerde, waar-
uit bleek dat sociale controle een doorslag-
gevende factor is.

Dokter Louis Libbrecht gaat lopen met
de prijs voor Biomedische Wetenschappen.
Hij voerde een internationaal geroemd onder-
zoek naar levertransplantaties.

De vierde prijs — de Prijs Academische
Stichting Leuven — ging naar socioloog Bart
Van de Putte, die onderzoek deed naar het
huwelijk in de negentiende eeuw, de tijd toen
zich een ommekeer voltrok van economische
naar romantische beweegredenen om te
trouwen. Nu is het wachten op een nieuwe
ommekeer.

“Sneller verdwenen dan hij kwam”
Het Nieuwsblad meldt dat er door de dak-
koepel van café Seven Eleven een man is ge-
zakt. “Hij verdween sneller dan hij was geko-
men,” getuigt de uitbater. Hoewel de jonge-

man die de ongelukkige val had gemaakt ge-
wond bleek te zijn, liep hij snel en onbewogen
terug weg.

Het gerucht gaat overigens dat het niet
zo’n ‘ongelukkige’ val was: er zou weleens
sprake kunnen zijn geweest van een nieuwe
Franse sport, Le Parkour genaamd, die als doel
heeft zo snel mogelijk van het ene naar het an-
dere punt te gaan. Over de daken, weltever-
staan.

De Leuvense hoofdcommissaris Hugo
Michiels reageerde laconiek: “Ik heb nog
nooit gehoord van die extreme sport. Als er
effectief sprake is van een nieuwe rage dan
zal de politie optreden in de mate van het
mogelijke.” Intussen zit de cafébaas
natuurlijk wel met een gebroken koepel.

Het is onbekend of er meldingen zijn ge-
weest over Sinterklaas of Zwarte Piet, die zich
— zoals bekend — eveneens over de daken
voortbewegen.

(sh)

Dat het universitaire personeel naast het
academische leven ook een ander leven heeft,
kunnen we alleen maar hopen. Wekelijks
zoeken we een exemplaar op en bestoken we
hem of haar met de simpele vraag: “Kan u een
boompje opzetten over uw favoriete boek,
film of plaat?” Deze week gingen we langs bij
Bénédicte Lemmelijn van de Onderzoekseen-
heid Bijbelwetenschap.

Robin Broos

Bénédicte Lemmelijn: «Ik ga beginnen met muziek.
Ik hou van Zuid-Afrikaanse muziek zoals die van
Johannes Kerkorrel, ook van Israëlische muziek van
Matti Caspi of Chava Alberstein, maar dichterbij
toch het meest van Stef Bos. Als ik uit zijn oeuvre één
nummer moet kiezen, neem ik Niet van deze wereld.
Dat lied bezingt iemand die in alle omstandigheden
oprecht probeert te zijn. Iemand die, ondanks de
moeilijkheden die het met zich meebrengt,
waarachtig wil zijn. Hij probeert te zijn wie hij is. Hij
zegt de dingen zoals ze zijn, hoewel hem dat niet
altijd in dank afgenomen wordt. Oprechtheid,
integriteit en authenticiteit zijn ook in mijn leven erg
belangrijk.
«Het nummer dateert uit de periode waarin ik aan
het doctoreren was. Inmiddels heb ik een boek
gelezen met een gelijkaardig thema. Het betreft het
oudtestamentische boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’.
Het is heel down to earth. Onder de noemer van
‘gerechtigheid’ en ‘ontzag voor de Heer’ tekent
Sirach de ‘wijze’ als iemand die weet waar zijn
oorsprong en doel ligt, die in zelfrespect én
zachtmoedigheid zijn plaats kent, die niet vergeet
waarvoor hij eigenlijk leeft, die weet wie hij is en
waarvoor hij staat, die ondanks alles ook daarvoor
gaat en dat alles doet in het besef dat de mens niet
het laatste woord heeft. Deze levenswijze mondt bij
Sirach uit in de ‘Zegen van de Allerhoogste’.»

ALMAG
«Het laatste boek dat ik las, is Groei, een Zuid-

Afrikaans boek van C.M. van den Heever. Ik las de
derde druk uit 1949. Ook dit werk gaat over een man
die oprecht zijn eigen weg zoekt, heen en weer
geslingerd tussen zijn eigen agrarische achtergrond
en de nieuwe wereld in de stad. Na diepe
teleurstellingen en zelfvervreemding in de stad,
keert hij terug naar zijn roots. Opnieuw gaat het over
de zoektocht naar het authentieke ‘ik’. Een tekenend
citaat: “In die stad het hy in aanraking gekom met
die eersoekende mensheid, met persone wat al wat

natuurlik en eg is, verloor het. En dit het sy blik
vertroebel, en die smart het neergeweeg op hom en
daar was geen uitbreiding, geen innerlike groei meer
in hom nie. Maar iets in hom gaan weer oop [.] Hij
voel ‘n eindelose vertroue, so eindeloos asof gedra
op die groot ritme van God se Almag.”»

«Als ik nog een film zou mogen kiezen, neem ik
Licht van Stijn Coninckx uit 1998. De personages
worden teruggeworpen op zichzelf, in extreme
koude, wachtend op het licht op de Noordpool.
Eigenlijk worden ze geconfronteerd met niets anders
dan ‘leven’. Ze zijn op elkaar aangewezen en in het
overleven vinden ze zichzelf en mekaar in eenvoud
en authenticiteit.»

Niet van deze wereld van Stef Bos staat op de plaat
Schaduw in de nacht. Groei van C.M. Van den Heever

werd uitgegeven bij J.L. Van Schaik, BEPK, in Pretoria.
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OOpprreecchhtthheeiidd,, iinntteeggrriitteeiitt
eenn aauutthheennttiicciitteeiitt

(foto Rob Stevens)

Kort • Kort • Kort• Kort • Kort • Kort • Kort • Kort • Kort • Kort • Kort


