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Afgelopen woensdag berichtte De Standaard dat de CVP ernstige
bezwaren had tegen de plannen voor de lerarenopleiding van mi-
nister Van den Bossche. Voor alle betrokkenen kwam dat verzet
van de CVP als een donderslag bij heldere hemel. Er werd in de
universiteit wel wat gemopperd over het feit dat de plannen van de
minister zo snel moesten doorgevoerd worden, maar dat ze nog
tegengehouden zouden worden, daar had niemand op gerekend.

Achteraf is het misschien frappant
dat het CVP-protest juist voor de be-
slissing van premier Dehaene kwam
om vervroegde verkiezingen uit te
schrijven. Op het tijdstip dat de CVP
protesteerde, heerste in de wandel-
gangen al een grote twijfel of deze re-
gering de termijn zou volmaken.

De diskussie over de lemrenoplei-
ding is al erg lang bezig. Maar pas
toen minister Van den Bossche in ok-
tober 1993 een diskussienota naar
buiten bracht, kwam er schot in de
zaak. In november 1994 en februari
1995 volgden beleidsnota's, die een
afgezwakte versie van de diskussie-
nota waren. De universitaire leraren-
opleiding zou uitgebreid worden tot
een half akodemiejaar, voor een deel
geïntegreerd in de licentie, voor een
deel erna. De lesbevoegdheid van de
regenten zou teruggebracht worden
tot één vak in de tweede graad van het
sekundair onderwijs.

Njet
Die plannen kwamen tot stand na

een ruime konsultatie van alle betrok-
ken instanties. De diskussienota, de
reakties hierop, de 'Ronde van Vlaan-
deren' nadien en een topoverleg in
Elewijtin december 1994, zorgden er-
voor dat ieder zijn zegje kon hebben.

Door het protest van de regenten
mochten delegaties van regentaat-
studenten en -direkties nog eens ko-
men overleggen bij de minister. De
lesbevoegdheid van de regenten werd
nog uitgebreid tot Scheikunde en
Duits in de eerste graad. Afgelopen
woensdag kwam het CVP-partijburo
dan met principiële bezwaren op de
proppen. Het heette dat er "iets funda-
menteel fout" was aan de plannen
van Van den Bossche. "Een visie op
het leraar-zijn" zou ontbreken. Voor
de leraren zouden te weinig mogelijk-
heden ingebouwd zijn om na.verloop
van tijd in hogere of lagere jaren te
gaan lesgeven. Er zou met andere
woorden niets gedaan worden aan
het gebrek aan carrteremogelijkhe-
den voor de leerkracht

Hetvreemde is dat die kritiek van de
CVPnu pas komt. Allepartners waren
het ongeveer eens over de plannen.
Niemand was ervan overtuigd dat het
de pedIeka en cleflD1tteft liiIWnIûag
zou zijn, maar het zou in leder geval
een stap in de goede richting beteke-
nen: een voorzichtige opwaardering
van het ambt van leraar, een herden-
king van de opleiding in de hoge-
school en een uitbouw van de univer-
sitaire lerarenopleiding. Door het njet
van de CVP zal een nieuwe hervor-
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Valentijnsdag betoogden studenten en Boelarbeiders samen te Gent, zie artikel 2. (foto Kris Jacobs)

Het Interfakultair Bekertornooi en supportersgeweld
Endewinnaars zijn •.•
Vorige week woensdag werkten de sportiefste studenten de finales
en troostingen van het Interfakultair 8ekertornooi (IF8) af.
Apolloon, de kring van de fakulteit lichamelijke opvoeding en
~MPte, gIIlg met de meeste bekers lopen. De sportkotters
veroverden het eremetaal in het handbal voor meisjes, volley voor
jongens en meisjes, en voetbal voor jongens. Ekonomlka (hand- en
basketbal jongens), Cité (zaalvoetbal jongens), VRG (zaalvoetbal
meisjes) en L8K (basket meisjes) verdeelden de rest van de hoofd-
prijzen onder elkaar, na een lange en vermoeiende sportdag.

Deze ietwat onsportieve hersenkron-
kel bleek nog bizarre waarheid te be-
zitten, want bij zijn rentree maakte hij
er 21-13 van. De wedstrijd was echter
gespeeld en de ploegen gaven mekaar
ruimte, zodat na het fluitsignaal de
28-17 einduitslag voor Ekonomika op
het skorebord prijkte. Het is vreemd
dat zo'n snelle, doelpuntrijke en at-
traktieve sport als het handbal niet
populairder is in Vlaanderen.

gon te wegen door de inspannende
akties heen en weer. Cité dikte zijn
doelpuntensaldo aan met een scher-
pe bal laag in de linkerhoek. Een
tweede doelpunt zat er voor de peda-
gogen nog niet in, hoewel ze het ver-
dienden. Het werd zelfs 6-1 na een
mooi nummertje voor de kooi van
Pedagogie. De supporters van Cité
begonnen te gewagen van een oefen-
match. En nadat een speler van Cité
de bal ontfutselde en alleen de 7-1 te-
gen de netten jaagde, leek deze finale
er wel een beetje op. Maar een oefen-
match kon je ze toch niet noemen,

vervolg op pag. 6
In de handbalfinale jongens stonden
Ekonomika en de Archi's (aangevuld
met monitoren handbalinitiatie) te-
genover elkaar. Na één minuut wis-
ten de Archi's dat ze voor een archi-
moeilijke opdracht stonden, want en-
kele mooie aanvallen mondden niet
uit in doelpunten, maar wel in het
kommentaar: "Die hebben precies
een echte keeper!". Pas toen het 2-0
voor Ekonomika was, vonden de Ar-
ebi's een opening en maakten ze er
met een afstandschot 2-1 van. Het
leek simpel te worden voor de eko-
nomen, maar de tegenstrever bleef Na het insident maandagavond tij-
aanklampen tot 4-3. Uiteindelijk dens de veldwedstrijd Ekonomika-
slaagde Ekonomika erin een kloof VRG (waarover verderop meer), had
van 5 punten te slaan en nog voor de de organisatie besloten om de suppor-
rust diepten ze die met gevarieerd ters voor het zaalvoetbal te scheiden
aanvalspel uittot 14-7. door zetegenover elkaar te zetten, met

Na de koffie openden de Archi's de tussenin de voetballende jongens van
skore. Het werd nu meer en meer dui- Cité en Pedagogie. Zo'n 120 belang-
delijk dat de finale zich koncentreerde stellenden waren afgezakt om hun
rond twee jongens, die in eersteklasser ploeg naar de overwinning in het
Waasmunstereen duo vormen, maar zaalvoetbaltomoai te schreeuwen en..
hier verbeten mekaar bekampten. Ze toeteren. De sfeer was er, de verwach-
namen elk een groot aantal doelpun- tingen waren hoog gespannen. Beide
ten voor hun rekening en hadden ploegen begonnen dan ook nerveus
voor de rest een letterlijke hand in de aan de aftrap. Cité, technisch de be-
overige akties. Samen zorgden ze in tere, werkte als eerste de nul van het
dit wedstrijdgedeelte voor wervelende bord na een vlot kombinatiespel. Het
momenten. Bijeen 20-12 stand vloog antwoord van de pedagogen kwam er
de sterspeler van Ekonomika met toen een bal, na kennismaking met
twee minuten straftijd van het veld. respektievelijk een paal, een keeper,
Hij verklaarde later dat je, volgens een eigen voet en nogmaals de kee-
sommige trainers, geen goede wed- per, wat lullig in de goal verdween.

(kj) strijd hebt gespeeld zonder straftijd. Na vijf sterke minuten van Cité stond~===========================-_"':"' __ -=''':' _:--. het 2-1.Eenderde trefferkwam er toeneen pas naar de linkerflank gevolgd
door een balletje achteruit besloten -
werd in doel. Voor de pauze stond het
4-1 toen de bal na een slimme bal uit
een stilstaande faze heel mooi werd
binnengetikt door een vrijstaande

'l! speler.
11 In de tweede helft maakte Pedago-

Campus Blauwput- Vuurkruisenlaan 4·3000 Leuven . Telefoon 016 230850 •Telefax 016228343 i gie meermaals kennis met een sterk
L... ' 1.;:.J spelende doelman. De wedstrijd he-

Toegangseksamen voorlopig
afgewend

De vervroegde verkiezingen lijken ervoor te zorgen dat de plannen van
Vlaams onderwijsminister Van den Bosschevoor een toelatingseksamen in
de richtingen geneeskunde, tandheelkunde en kinesiterapie tot na de ver-
kiezingen weinig kans maken. EenCVP-woordvoerder liet zich tegenover de
Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS)ontvallen dat het niet kan dat een
belangrijk dossier als de lerarenopleiding nog binnen deze legislatuur afge-
handeld wordt. Daarnaar gevraagd zei hij dat dit ook wel geldt voor het
dossier van de toelatingseksamens, hoewel de partij twee weken geleden
bekend maakte dat zij niet tegen zo'n eksamen is. .

Het bewuste dossier zorgde, zoals wij eerder schreven, voor verhitte
diskussies binnen de Leuvense studentenbeweging Loko.Werkingsprincipe
van Loko is dat men via stemming tot een standpunt komt dat verdedigd
wordt naar de bewindvoerders. De loyauteit van de kringen ten opzichte
van de koepel leidt er logischerwijs dan ook toe dat zij geen 'aktieve oppo-
sitie' voeren tegen dat standpunt. Medica bepleitte een toelatingsbeperking
- mits die gekoppeld wordt aan maatregelen in de gezondheidszorg. Het
merendeel van de kringen zag echter de noodzaak van zo'n toelatingsbeleid
niet in.

In een VVS-verslagdat afgelopen vrijdag op Kringraad ter goedkeuring
voorlag, staat echter dat de Vlaamse geneeskundekringen met uitzonde-
ring van Brussel afzonderlijk gelobbyd zouden hebben, dus ook Medica.
Medica bevestigde dat niet ekspliáet, maar stelde daarentegen dat de non-
oppositieregel alleen geldt voor Lokoten opzichte van VVS.HoewelMedica
wekenlang aangestuurd heeft op een standpuntswijziging van Loko, voelt
de kring zich nu blijkbaar toch niet gebonden door de beslissingen van dat
orgaan. De kring voelt zich trouwens verongelijkt, omdat in het VVS-verslag
het gelobby het werk van enkele "cavaliers seuls" genoemd wordt. Medica
protesteerde en stelde "dat er overleg met Gent geweest was".

GROEPT

Cupsfeer

INGENIEURS MET VISIE

BINNENIN

Warhol 5
Zoals toen Andy Warhol de tiran
uithing, zwaait onze redaktiesekre-
taris de plak in de Vetolokalen. Par-
mantig loopt hij rond, met een zil-
veren pruik op z'n kop, gekleed in
een ekstravagante knalgele broek
en steeds maar uitroepend hoe fan-
tastisch zijn medewerkers wel zijn.
Om hen daarna niks te betalen.
Proton 3
Alias de kaart voor de kleine aan-
koopjes. U koopt er soepblikken
mee, flesjesPepsi,doosjesBrillozeep
en bloempjes. Voor Marilyn Mon-
roe of de toren van Sint-Maartens-
dal gebruikt u maar beter Visa.
Boekbinder 4
Wil u een gevierd blueszanger wor-
den, volg dan de kursus in deze
Veto. UveIft uw gezicht zwart Ver-
volgens steekt u zichzelf de ogen uit
en breekt de eigen vingers. Tenslotte
koopt u een Coca-Cola-bottleneclt
en een akoestische aitaar.

INDUSTRIËLE HOGESCHOOL LEUVEN
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zich aan jou te geven. In beide gevallen
kan de seksuele relatie in een
vluchtmisdrijfworden ingeschakeld".
(Rechter: "U wordt beschuldigd van
vluchtmisdrijf?", Verdachte:" fa
Edelachtbare, ik hield krampachtig een
taartvoorogen ... ").
" ... nu kan je ais gebroken brood bij
elkaar aanwezig zijn lt.

"Hoogstwaarschijnlijk schommel je op
dit continuum: ieder mens zweeft
voortdurend tussen beide polen ..• "
SQIflengevat: iemand die op een
verantwoorde manier aan seksualiteit
wil 'Poen', moet er zich bij neerleggen
dat hij met een mistbril op zijn kop
schommelt en zweeft terwijl hij in zijn
tOart een gebroken brood probeert te
zien teneinde geen vluchtmisdrijf te
plegen. 11Cenieten van elkaar iseen
lamst die je niet van vandaag op
morgen leert", luidt het onderschrift bij
de foto. Van schrijven kan hetzelfde
gezegd worden, ik weet er alles van.
De tekst is in feite een aankondiging
voor professor Burggroeve' s les van de
21eeeuw. Deze bekwame en
sympathieke man zal aldaar uitleggen
waarom groepjes jongeren die zich
woordeloos verzamelen rond chips en
cola in feite streven naar een
onderdompeling in de on-
onderscheiden wriemelende rijnsmassa.
Om met hun eigen woorden afte
sluiten: "Smakelijkl"

kunnen zien en voorwaar niet om zulk
een melig gezichtsbedrog op te leveren.
Verder ...
"Mijn liefis fantastisch in de mist.( ..•) Ie
kan in deze mist van elkaar genieten
door niet te hard van stapel te lopen.
Waarom zou je een heel brood eten ais
een boterham reeds je honger kan
stiUen? Ie loopt minder kans op een
indigestie en je geniet veel langer van het
brood. Bovendien leer je deverschillende
granen onderscheiden. (... ) Mocht je na
die boterham nog honger hebben, dan
kan je het nog steeds bespreken met je ..
geliefde". Hieruit mogen we besluiten dat
seksualiteit iets objektief-verslindboars is
dat losstaat van de persoon van de
geliefde. Toegegeven: een bespreking met
het brood zelf over hoeveel je ervan gaat
opeten, dat is nog net iets dwazer. Ook:
de redenering klopt niet. Het iswel
degelijk belangrijk een brood te
konsumeren voor het beschimmelt, hard
wordt, onsmakelijk en misselijkmakend.
Bovendien kan men geen verschillende
graantjes leren kennen ais men niet
verschillende broden savoereert (bespreek
dat maar eens met uw teerbemind 'klein
bruin besneden') en is het van essentieel
belang dat men weet langs welke kant de
boterham beboterd wordt (vergeef me de
laag-bij-de-grondse woordspelingen). En
voor de ongeduldigen onder ons:
"Vluchten kan op allerlei manieren. fe
kan het verschil negeren door
krampachtig de taart voor ogen te
houden, of je kan de ander dwingen om

kan ontplooien. Dat betekent ook dat
wij niet aanvaarden dat vandaag de
dag de werknemers, de werklozen en
de werkzoekenden steeds aan het
kortste eind trekken". Als stunt had
men boven aan de Boekentoren nog
een enorm spandoek bevestigd met de
tekst "Solidariteit studenten met
werknemers 8oelwerf'.

Beton
De betoging werd ontbonden aan

de Vooruit, waar enkele studenten- en
vakbondsvertegenwoordigers nog
korte toespraken in de konsertzaal
gaven. Afsluiter was een Boelwerf-
blijft-fuif. Vakbondsleider René Stroo-
bant (ABVV) toont zich in elk geval
tevreden met het studenteninitiatief.
"Een week voor de betoging werd ik
binnen mijn eigen vakbondcentrale
nog uitgelachen, maar erna was het
ongeloofopslagweg. Hetdoetertrou-
wens niet zoveel toe hoeveel volk er
heeft meegedaan. Dat er een bepaal-
de mentaliteit is waardoor men het
risiko heeft durven nemen om deze
aktie te organiseren, is veel belangrij-
ker. De tijd zal uitwijzen hoe diep het
verbond tussen studenten en arbei-
ders werkelijk zit, maar ik voel me in
ieder geval niet misbruikt". Hoewel
het merendeel van de Boeldelegatie
na de toespraken al snel met bussen
terugkeerde naar Temse, bleef een
aantal arbeiders toch wat langer
plakken. Stroobant: "Normaal ben ik

AW

meer dan eens tot meezingen verlei-
den.
De slogans die op spandoeken wer-

den meegedragen of die werden ge-
skandeerd bleken niet altijd op het ei-
genlijke aktietema betrekking te heb-
ben. Zo brachten sommige betogers
ook de mestaktieplan-, numerus-
clousus- ofracismeproblematiek naar
voren. Het overgrote deel van de aan-
wezigen hield het echter op leuzen
zoals "Boel moet blijven" of "Werk
voor elk", dat laatste meer een uiting
van de bekommernis om de struk-
turele werkloosheid. De studenten
wensen met deze aktie namelijk ook
die problematiek aan te klagen. In het
krantje dat de initiatiefnemers spe-
àaal voor deze gelegenheid uitgaven
heette het dat "wij als studenten een
maatschappij verwerpen waarin en-
kel ekonomische belangen centraal
staan, maar wij eisen een samenle-
ving waarin elke mens zich ten volle

"8uttered bun: a slang term for a
woman who hos just had se'wal
intercourse with one man and is about
to hove it with another" (Wordsworth
DictionOJ)' of Sex)

RIatie en Seksualiteit... Wij,
mensen die gewend zijn ons ooodlot
liefdevol te omarmen, weten maar al te
goed dat deze realiteit rauw en stekelig
is, dramatisch en heroïsch in het beste
geval en dat, ais hier al enig duurzaam
geluk te vinden zou zijn, dit moet
bevochten worden op de bodem van de
fundamentele kloof die 'takt' scheidt
van 'eerlijkheid' (Ahum...). In andere
middens echter veroorzaakt dit (gebrek
aan) instinkt een nimmer aflatende
stroom van pseu~mpathisch
geneuzel, verpakt in beeldspraak die ik
zonder aarzelen klasseer ais een aanval
op het centrale zenuwstelsel. Waarvan
voorbeeld:
"liefde is een lamst. In de
smoorverliefdheid betekent dit beseffen
en aanvaarden dat je een mistbril
draagt waardoor het brood je ais een
taart toeschijnt en dat je de ander op dit
moment niet kan liefhebben zoals hij/zij
is en vice versa". Nog afgezien van het
feit dat dat deze zin eVfrt!rOOeUS is ais
een nijlpaard op een/de skipiste en vice
versa, de inhoud slaat ais kut op Dirk.
Een 'mistbril', ten eerste, bestaat
gewoon niet, en ais hij al zou bestaan,
zou hij ontworpen zijn om juist beter te

nen aanbevelen en nog in 1996 een
finanàering voor afgestudeerde ag-
gregatiestudenten krijgen. Er werd
zelfs een speciale kommissie opge-
richt met de dekanen van de belang-
rijkste fakulteiten voor aggregatie,
twee vertegenwoordigers van het
Akademisch Vormingsinstituut voor
Leraren (AVL) en een student, om er-
voor te zorgen dat het programma
uitgewerkt werd.

Profiel
Of het nu nog zin heeft om haast te

maken met het programma is niet
waarschijnlijk. De CVP wilde de plan-
nen sowieso kelderen, vervroegde ver-
kiezingen of niet. In het ontwerp-
dekreet van de lerarenopleiding dat
Veto vrijdag kon inkijken, staat al
niets konkreets meer over de plannen
over de lerarenopleiding. Enkel de
navorming, de bijscholing van leer-
krachten, wordt er nog vrij uitvoerig
in beregeld.
De Sektie Aggregatie van het AVL,

waarin verkozen fakuItaire vertegen-
woordigers voor de aggregatie en stu-
denten zetelen, kan zich nu misschien
weer beter bezig houden met het ont-
werpen van een ideale aggregatie-op-
leiding. Die opleiding moet het equi-
valentvan een volledig akademiejaar
bedragen en veel aandacht besteden
aan pedagogische, didaktische en
praktische vaardigheden. De Vlaam-
se Interuniversitaire Raad, het AVL en
Kringraad, de onderwijsraad van
Loko, hadden al eerder op zo'n lera-
renopleiding aangedrongen.

Gert Meesters

na tien minuten weg als erveellawaai
is, maar ik vond het goed. De
volgende dag had ik een houten kop,
maar voor één keer mocht dat wel".

Twee dagen nadien werd het hoger
beroep van de 80elwerknemers tegen
het faillisementsvonnis ingeleid bij de
Gentse rechtbank. Er werd beslist dat
het beroep zal behandeld worden
door de Zevende Kamer van Koop-
handel te Gent. Daar zal dan op 16
maart worden gepleit, waarna het
vonnis nog een week of twee op zich
zou laten wachten. Deze week zater-
dag houden de bezetters nog een
'opendeurdag', waar men naast de
bevolking van de streek ook parle-
mentairen en ieder die geïnteresseerd
is in het dossier hoopt te verwelko-
men. Daar zal men ook de twee sche-
pen die nog op de werf liggen - de
Navigator, een schip dat kabels legt
op de zeebodem, en de gastanker Ke-
mira - 'herdopen'. De twee schepen
zullen vanaf dan Miet Beton en Luc
Rekonversie heten. De eerste naam re-
fereert naar minister van Tewerkstel-
ling en Arbeid Miet Smet, de tweede is
voor meer interpretaties vatbaar.
Vlaams minister-president Luc Van
den Brande, die alles behalve popu-
lair is bij de Boelbezetters. ligt voor de
hand, maar ook Luc Heirwegh van
het in ovemame geïnteresseerde Net-
fuel en de kabinetsjef van Miet Smet
- ook al een Luc - worden hiermee
geviseerd.

Kris Jacobs

Vraag ze in uw bankagentschap
in Leuven, Heverlee, Kessel-Lo of Wavre.

Zin in een groot pak snoep?
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Alle lezersreakties kunnen bezorgd worden op het redaktiesekretariaat in
de 's Meiersstraat 5, 3000 Leuven.
De brieven moeten betrekking hebben op in Veto-behandelde onderwerpen

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

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

Gentse betoging voor behoud
Boelwerf suksesvol

Studentenfanfare
zorgt voor animo
De solidariteitsaktie van studenten met de werknemers van de
failliet verklacude Boelwerf kende vorige week een eerste hoogte-
punt. Op Valentijnsdag trokken een duizendtal studenten en
Boelwerknemers samen door de Gentse binnenstad. Ondertussen
isook geweten dat er naar alle waarschijnlijkheid op 16maart zal
worden gepleit in de beroepzaak die de werknemers inspanden
tegen het failliet van hun bedrijf.

ming weer enkele jaren moeten rij-
pen. Maar volgens CVP-woordvoer-
der Buys wacht de CVP liever nog en-
kele jaren dan dat ze nu hals-over-kop
een hervorming doordrukt.

Afgelopen donderdag konfronteer-
de het aktualiteitenprogramma Ter
Zake op de BRTN minister Van den
Bossche met zijn hevigste opponent,
senator Luc Martens van de CVP. Van
den Bossche betichtte Martens daarin
van "subliem liegen" en verweet de
senator dat hij niet genoeg op de
hoogte was van de op til zijnde her-
vormingen. Martens speelde de bal
terug en gewaagde dat het "geen se-
rieus gesprek" was.

In ieder geval is het vreemd dat se-
nator Martens zich volop begon te
roeren in het lerarenopleidingdebat
op een moment dat de vervroegde ver-
kiezingen door alle waarnemers al
verwacht werden. Dat Luc Martens
algemeen getipt wordt als nieuwe
gemeenschapsminister van onder-
wijs, zal daar niet zo vreemd aan zijn.
Een profilering met de verkiezingen in
zicht kan natuurlijk geen kwaad.

Aan de KU Leuven is het nu onze-
ker hoe het verder moet met de aggre-
gatie. Op de Akademische Raad van
vorige maandag werd beslist dat er
grote haast moest gemaakt worden
met de invulling van het programma
van de nieuwe aggregatie. Zo zou de
universiteit zo snel mogelijk aan de
buitenwereld haar programma kun-
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Vreemd genoeg waren het deze keer
niet de ordediensten, maar enkele
kranten die het aantal betogers schro-
melijk laag inschatten. Het Laatste
Nieuws sprak zelfs van vierhonderd
betogers. Voor iedereen met ogen in
zijn kop - en daarbij hoorde dus ook
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de Gentse politie - was het echter
duidelijk dat er minstens dubbel 1.0-
veel volk was. De aktie werd gesteund
door de de Vlaamse studentenover-
koepeling VVS, maar bracht allicht
vooral Gentse studenten op de been.
Ook vanuit andere steden waren ech-
ter delegaties aanwezig, zo bijvoor-
beeld een dertigtal studenten uit Leu-
ven. De Boelwerknemers - die reeds
drie maanden hun bedrijf bezet-
ten - waren zelf met een driehon-
derd man aanwezig en kregen steun
van een honderdtal ACV'ers en
ABVV'ers uit het Gentse. Steunbetui-
gingen kwamen er zelfs van afgevaar-
digden van de Rotterdamse droog-
dokken.

Mentaliteit
De betoging vertrok aan de Blan-

dynberg en verliep zonder enig insi-
dent, maar met erg veel animo. Op
kop reden twee brandweerwagens
van de Boelwerf en een traktor die een
aanhangwagen met een tien meter
lang bootje voorttrok. De geani-
meerde sfeer had allicht veel te ma-
ken met het feit dat in dat bootje de
Studentenfanfare Ghendt had plaats-
genomen. Die speelde de ene fel ge-
smaakte klassieker na de andere en
kon de manifestanten achter zich

Aggregatie
vet'Volg van pag. 1

Gebruik je kaart
voor kleine uitgaven.



Proton belegert Leuven

De bank is koning
Vanaf afgelopen zaterdag kan je in Leuven, Heverlee en Kessel-Lo
in veel winkels met een Protonkaart, een elektronische porte-
monnee, betalen. Het gaat om een proefprojekt, waarbij wordt
nagegaan of de kaart voor kleine aankopen aanslaat bij het brede
publiek en ook of ze veilig is. Een studentenmilieu als Leuven is
immers berucht om zijn computerfanaten, die de veiligheid van
de kaartchip wel eens duchtig op de proef zouden kunnen stellen.
De winkeliers stonden zaterdag nog een beetje onwennig tegen-
over dit nieuwe betaalmiddel. In ieder geval kan vijfennegentig
procent van de mensen met een bankrekening in Leuven nu beta-
len door een simpele druk op de okeeknop. Maar niet iedereen is
onverdeeld gelukkig met deze primeur.

Proton is een gezamenlijk initiatief
van Banksys, de overkoepelende nv
van bijna alle Belgische banken,
waaronder de zeven grootste, die
meedoen aan het projekt. Sommige
banken konden zich niet tijdig aan-
passen om zaterdag reeds met Proton
te werken en lieten daarom verstek
gaan: Anhyp en Ippa bijvoorbeeld.
Als je bij zo'n bank een rekening hebt,
kan je op dit moment enkel een kaart
krijgen als je een rekening opent bij
een bank die wel meedoet.

Gekombineerd
Eigenlijk is de Protonkaart een ge-

wone portemonnee, met ais grootste
verschil dat je het geld niet cash bij je
hebt, maar elektronisch op een plastic
kaartje. Een opgeladen kaart kan
maximaal vijfduizend frank bevat-
ten, die je door een simpele druk op de
okeetoets kan verminderen met het
bedrog van je aankoop. Niet meer

zoeken naar wisselgeld dus en handig
wanneer je gepast geld nodig hebt
Maar net zoals je baar geld kan ver-

liezen door je portemonnee te verlie-
zen, zoben je je elektronisch geld kwijt
wanneer jede kaart verliest. Demin of
meer eerlijke vinder kan de kaart op-
gebruiken. Hij kan ze echter niet op-
nieuw opladen bij Bancontacttermi-
nals of speciale Protonladers. Daar
heb je immers de persoonlijke kode
voor nodig. Het voornaamste verschil
tussen Proton en een gewone bank-
kaart is dat Proton met kleine bedro-
gen werkt, die je van je gewone bank-
rekening op de kaart overlaadt. Bij
betaling met een Protonkaart hoef je
dan niet elke keer je persoonlijke kode
te gebruiken. En in tegenstelling met
een gewone bankkaart kan je met je
Protonkaart geen cash geld afhalen.
Op termijn denkt Banksys er wel aan
om gekombineerde kaarten uit te ge-
ven.
Vorige zaterdag startte Proton in

Leuven en omstreken en in Waver.
Leuven werd daarbij voorol gekozen
wegens de bloeiende middenstand in
de stad en het studentenpubliek, dat
erg open staat voor nieuwigheden.
Maar, zo geeft Wim Philippe, hoofd-
verantwoordelijke voor Proton bij de
Kredietbank, toe, dat is niet de enige
reden: "We willen ook de veiligheid
testen. Elke kaart is voorzien van een
chip. Die chip zelf kan je niet nama-
ken. Maar men zou op het idee kun-
nen komen om de kaart thuis in ziin
garage te gaan opladen. We hebben
daartegen een vijftal beveilingsys-
temen ingebouwd". Of die zullen vol-
staan, is nog af te wachten. Een ano-
nieme hacker, dat is een modewoord
voor computerkrakers, zei in een re-
portage in Knack dat hij zat te pope-
len van ongeduld om de nieuwe kaar-
ten uit te testen.
De banken hopen dat de konsu-

ment ervan overtuigd geraakt dat
Proton een handige service is. Anders
hadden ze er geen driehonderd mil-
joen in geïnvesteerd natuurlijk. Totop
bepaalde hoogte is Proton zeker een
komfort. Zoeken naar het juiste klein-
geld en natellen wat je teruggekregen
hebt, behoren al gedeeltelijk tot het
verleden. Verder hopen banken en
winkeliers op een kortere aanschuif-
tijd.

Hackers
Allegrote middelen worden voor de

promotie ingezet. Enorme reklame-
kampagnes (lucifers, chewing gum)
zorgen ervoor dat iedere inwoner van
Leuven weet wat er aan de hand is.
Bovendien passen de banken 1peciale
lanseertarieven toe die de konsument
moeten overhalen tot de aanschaf
van zo'n kaart (bij enkele banken is
de kaart voorlopig zelfs gratis). En
Belgacom past honderd openbare te-
lefoons aan. Vijftig daarvan zullen
enkel met Proton werken en vijftig

Coenen raakt koten niet kwijt

kotje Coenen

Vorige week signaleerden we al dat
kotenmagnaat Guy Coenen tijdens
de info-<lagen reklame maakt voor
zijn luxe kamers. Aan de ingang
van de fakulteiten en van studen-
tenrestaumnt Alma delen een vier-
tal kinderen pamfletten uit die de
"stijlvolle kamers en studio's" van
Immostud nv aanprijzen. Vorige
week stonden de kinderen nog op
de terreinen van de universiteit.
Hiermee waren ze in overtreding
want het is voor privee-onderne-
mingen verboden om reklame te
maken op terreinen van de univer-
siteit.. Deze week hadden de kinde-
ren zich netjes buiten de grenzen
van onze Alma Mater geposteerd.
Coenen beperkt zich echter niet

tot de onschuldige aspimnt-studen-
ten en hun ouders om de peperdure
Immostud-kamers te slijten. Ookde
Emsmusstudenten vormen een ge-
geerd doelwit. Zo richtte de naam-
loze vennootschap op 18 januari
een brief aan de Erasmusveront-
woordelijken van de Leuvense krin-
gen met de vmag Emsmwstuden-
ten die een kamer zoeken naar de
Immostud-kantoren in de Mechel-

sestmat te sturen. Daar wordt dan "in
een professionele viertalige opvang
voor iedere student(e) de meest ge-
schikte oplossing gezocht".
In de brief vergelijkt Immostud

haar dienstbetoon met die van an-
dere kotbazen. "De meeste kotbazen
wensen hun kamers niet te verhuren
voor een korte periode. Immostud nv
echter biedt, net zoals de voorgaande
jaren, groag zijn diensten aan. Aan-
gezien heel wat Emsmusstudenten bij
ons het eerste semester huurden, heb-
ben wij opnieuw een aantal kamers
en studio's ter beschikking."
Imrnostud stelt de zaken echter al te

rooskleurig voor. Het is inderdaad zo
dat ze nog een aantal kamers en stu-
dio's ter beschikking hebben. De echte
oorzaak van die leegstand ligt niet in
het al dan niet aanbieden van kamers
voor een kortere periode maar in de
kwalijke reputatie die Immostud zich
in de loop der jaren heeft opgebouwd.
Immostud's slechte reputatie, het
prijskaartje dat aan hun kamers
hangt en de overschot op de kamer-
markt maken dat studenten wel twee
keer nadenken voor ze een kot van
Coenen huren. Om de kamers toch

(foto Lucie Van Gerven)

nog kwijt te krijgen, moet de naam-
loze vennootschap zich naar alle
waarschljnlijkheid richten naar de
minder gegeerde groep van studen-
ten die slechts voor een kortere pe-
riode huren.
Of de buitenlandse studenten die

bij Imrnostud huren er mee ingeno-
men zijn dat Coenen hun namen
doorspeelt aan de Erasmwverant-
woordelijken blijft nog maar de
vraag. Immostud gaat er blijkbaar
wel vanuit. "Zij kunnen hun kol-
lega's wegwijs maken in Leuven".
De meeste kringen lijken niet erg
happig te zijn op Immostud's voor-
stel. Zij kunnen de Erasmusstuden-
ten immers beter naar de huis-
vestingsdienst sturen waar lijsten
met beschikbare kamers op hen lig-
gen te wachten. Diekamers worden
immers verhuurd met het stan-
daardkontràktvan de huisvestings-
dienst. Dat kontrakt probeert de
huurder zoveel mogelijk te bescher-
men. Coenen heeft echter altijd ge-
weigerd met die kontrokten te wer-
ken en plukt daar nu de vruchten
van.

(pvr)

Proton en de kringen
Bijhet lanseren van Proton werden ook de fakulteitskringen gekontakteerd.
Sommige kringen gebruiken wel een Proton, andere wachten af of zijn
helemaal niet van plan een Protonautomaat te installeren. Een overzicht.
Bij de kringen die Proton gebruiken, dient de terminal meestal om de

drukte in de kursusdienst op te vangen, of de broodjesservice sneller te laten
verlopen. Ekonomika, Medica, Psychologische Kring, Apolloon (de kring
van Uchamelijke opvoeding en Kinesiterapie) hebben het snufje daarvoor
aangekocht.
In de fokbars staat het gemak van de kaart buiten kijf gezien de grote

hoeveelheid kleingeld die daar over de toonbank schuift, vinden ze bij
Medica, VRG(de kring van Rechten) en Apolloon. Ekonomika wacht nog
even af, want over een mogelijke installatie moet beslist worden door een
Raad van Beheer van Duld (hun fakbar). Bovendien vindt het presidium
dat zo'n klein apparaat erg onderhevig is aan vandalisme en diefstal. Te-
genstanders van Proton in fakbars menen dat je, voorol wanneer je in
beschonken toestand bent, de kontrole over je beurs zal verliezen. Devmag
is natuurlijk of het geld in de portefeuille er dan niet even snel aan moet
geloven als elektronisch geld. •
VTI< (de kring van de Burgies) en Wipa (Wiskunde, Informatika en Na-

tuurkunde) kijken nog een poosje de kat uit dé.boom. De preses van Wina,
Jan Cami, twijfelt openlijk aan het nut van de kaart. Politika vindt het
systeem gewoon te duur. EnLBK,de kring van Landbouwkundige en toege-
paste biologische wetenschappen, wilde zowel in hun fakbar, de Gnorgl, als
in de kursusdienst zo'n automaat, maar afgelopen vrijdag was hij nog
steeds niet geïnstalleerd. De start van Proton verloopt blijkbaar toch niet
helemaal vlekkeloos. >

(gm)

met gewone telecards en Proton.
Wanneer de promotie-akties voorbij
zijn, moet de konsument voor de Pro-
tonservice minimum tweehonderd
frank neertellen. Bijsommige banken
komen daar nog kosten bij om geld af
te halen. Enkelepotentiële gebruikers
haken afwanneer ze horen dat ervoor
betaald moet worden, maar volgens
de banken is het komfort die kosten
waard.
De voordelen situeren zich waar-

schijnlijk meer bij de handelaar en de
bank zelf dan bij de konsument. De
handelaar hoeft geen grote voorm-
den kleingeld meer te hebben en loopt
veel minder risiko om beroofd te wor-
den. Er is immers minder tastbaar
geld aanwezig. Bovendien rekenen
sommigen onder hen op 'impuls-
aankopen', aankopen die een klant
zonder die kaart niet zou hebben ge-
daan, maar waar hij door het ge-
bruiksgemak van de kaart toe verleid
wordt.

Wim Philippe is die angst misschien
gerechtvaardigd, maar zeker niet bij
Proton. Deenige gegevens die naar de
centmle computer gaan, zijn de be-
drogen van de winkelier en het be-
drog dat de konsument afhaalt, zon-
der dat hierbij persoonlijke gegevens
vermeld worden. Je kan zelf wel de
laatste tien betalingen opvragen (en-
kel datum en bedrog), maar die gege-
vens staan enkel op de chip van de
kaart en nergens anders. Orwell's Big
Brother is nog een eind weg.

Winst
In ruil voor het komfort betaalt de

handelaar voorlopig 0,45 en later 0,9
procent van elke betaling via Proton
aan Banksys. Later komen daar nog
kosten bij om geld van de terminal
naar de centrale computer en dus
naar de rekening van de handelaar
door te sturen. Bovendien kost een
automaat nu 7500 frank, later zelfs
15000 frank. Het geld dat Banksys
ontvangt, moet volgens de produkt
manager van Proton bij Banksys, J.B.
Van Bunnen, dienen om de enorme
kosten van het systeem te betalen.
Winst op termijn, wordt weer geïnves-
teerd in het systeem zelf, tenzij Bank-
sys zou beslissen op een bepaald mo-
ment met Proton te stoppen. In dat
geval wordt de winst aan de aandeel-
houders, de banken dus, uitgekeerd.
Dehandelaars moeten dus een gro-

te finanàële inspanning doen. Is het
dat wel waard? Een aantal hande-
laars doen niet mee, wachten af, of
doen alleen mee "omdat iedereen
meedoet". De uitbaters van bakkerij
Schollen-Seréklagen bijvoorbeeld dat
de bijdroge aan Banksyswel erg hoog
is. Maar ze doen toch mee omdat ze
verwachten dat de studenten hun
Proton kaart veel zullen gebruiken.
Het ongenoegen over de hoge bij-
drage aan Banksys is vrij algemeen
bij de handelaars. Maar ze zeggen er
vaak wel bij dat ze "een goede relatie
hebben" met hun bank.

Roetine
Debanken zelfstrijken indirekt een

deel van de winst van elke handelaar
op, en krijgen binnenkort ook inkom-
sten van de gebruikers van de kaart.
Bovendien zullen de roetineuze ver-
richtingen aan het loket sterk geredu-
ceerd worden.Debanken denken ech-
ter niet dat er hierdoor arbeidsplaat-
sen zullen verdwijnen. Zij hopen hun
loketpersoneel nu meer te laten ren-
deren door advies te verlenen en pro-
dukten te verkopen. Kapitaalinten-
sieve geldtelmachines zullen ook veel
minder nodig zijn.
De angst die sommige mensen

overvalt bij de toenemende automati-
sering met persoonlijke kaarten, isdat
de privacy in gevaar komt. Men denkt
dat via de centmle computer kan wor-
den nagegaan waar en wanneer ie-
mand wat gedaan heeft. Volgens

A/ma
Op termijn bestaat natuurlijk wel

het potentiële risiko dat er persoon-
lijke gegevens op de kaartchip gezet
zouden worden. Toon Martens, direk-
teur van Alma, is allang voorstander
van zo'n systeem. Men zou daarmee
de studenten van de niet-studenten
kunnen onderscheiden en het koop-
gedmg per student kunnen nagaan.
Alma wil zelfs een soort getrouw-
heidskorting kunnen toekennen aan
studenten. BijBanksys bevestigt men
dat de mogelijkheden om extm infor-
matie op de chip op te slaan onder-
zocht worden.
De invoering van de elektronische

portemonnee doet denken aan wilde
sciencefictionverhalen waarbij één
kaart kan dienen als identiteitskaart,
om deuren te openen, in te loggen op
een computer en te betalen. Die
sàence-fiction komt een eind dichter-
bij. Of de elektronische portemonnee
bij een breed publiek zal aanslaan,
hangt afvan de mate waarin de kon-
sument ervan overtuigd zal geroken
dat Proton voor hem hnndiq is. Voor
de middenstand lijkt de Proton voorol
wegens veiligheid voordelig. Maar de
banken zelflijken de grootste bevoor-
deelden te zijn: minder kosten aan
infrastruktuur en op termijn een
winstgevende kaartenbusiness.

Gert Meesters

Vorig nummer
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Ray Baak Binder in Leuven

Eenbluesspelende zigeuner
De universitaire Kultuurkommissie stelt in het kader van haar
woensdagmiddagvoorstellingen Een Uur Kultuur Roy Book
Binder voor, een traditionele Amerikaanse bluesgitarist. Roy
Book Binder is de leerling van Reverend Gary Davis en zwerft al
vijfentwintig jaar de wereld rond.

In een Uur-Kultuur wordt het optre-
den van Roy Book Binder ingeleid
door een video-opname van RevGary
Davis, een illustratie van de East
Coast Blues. Deze plattelandsmuziek
is sterk beïnvloed door ragtime en
minstrel, rondtrekkende teatergezel-
schappen die voor entertainment
zorgden met toneel en muziek. De
muzikanten van East Coast Blueswa-
ren voornamelijk gehandikapte
zwarten. Muziek spelen was voor hen
de enige manier om niet te verhonge-

ren in het vooroorlogse Amerika.
Rev Gary Davis (1896-1972) was

een van hen. Dooreen oogziekte, twee
maanden na zijn geboorte, werd hij
blind. Zijn gitaarspel had een harde
en rauwe klank doordat hij op een
ongemeen harde manier met duim
en wijsvinger op zijn snaren tokkelde.
Met zijn linkerhand, door een val ge-
broken en daarna verkeerd aan el-
kaar gegroeid, slaagde hij erin om ve-
Ieongewone akkoorden te nemen die
bepalend zijn voor zijn gitaarklank.

-Verdorie, ik heb
geen kleingeld voor de
drankautomaat.
- En dit, wat is dit hier?

Proton. De kaart voor kleine uitgaven.
V

Vraag ze in uw bankagentschap
in Leuven, Heverlee, Kessel-Lo ofWavre.

RoyBookBinder vertelt op zijn laat-
ste live-cd 'Book Binder...don't start
me talking' hoe hij bij Rev. Gary
Davis terecht kwam. "Ik hoorde een
straatmuzikant een nummer spelen
en raakte direkt gefassineerd door de
kracht van het nummer. Dat wou ik
ook kunnen. De muzikant vertelde
mij dat het een lied van Gary Davis
was. Ikbelde hem op en hij was bereid
om les te geven, als ik geld had ten-
minste". Drie dagen later vertrokken
ze samen op toernee. De taak van
BookBinder bestond voornamelijk in
het dragen van Gary Davis's spullen.
Van 1966 tot '68 toerde Roy Book

Binder met Davis rond, en sindsdien
heeft hij geen vaste woonplaats meer
gehad. Hij leeft al vijfentwintig jaar in
een zwerfwagen. Meestal slaapt deze
eenenvijftigjarige blueszanger langs
de rand van de weg of op een auto-
parking. Doordat hij zoveel op weg is,
ontmoette hij verschillende bekende
muzikanten en stond hij er mee op
een podium, onder andere B.B.King
en Ray Charles. Met Bonnie Raitt
maakte hij zelfs een toernee.

die al vijfentwintig jaar op podia over luisteren naar zijn soort blues. Hij
heel de wereld vertelt Hij bezingt na- brengt met zijn repertoire eigenlijk
tuurlijk de traditionele bluestema's, een ode aan langvergeten rondtrek-
'Let's get drunk again', en liefdes- kende vertellers en in de vergetelheid
tema's, 'You call me a dog'. Maar ei- geraakte bluesmuzikanten.
genlijk gaat elk nummer over iemand
die hij ooit gekend heeft en waar hij KoertDeclercq
een leuke anekdote over weet.

Roy Book Binder treedt dinsdag 21 fe-Fassinatie bruari op om 21.00 u in het Oratoriën-
hofen woensdag 22 februari om 13.00 u

Roy book Binder wil grappig en in auditorium Zeger Van Hee, fakulteit
entertainend zijn op het podium Rechten in het kader van Een Uur Kui-
maar wil zijn luisteraars ook leren tuur.

advertentie

Diskriminatie
Roy Book Binder, als een van de

weinige blanke blueszangers, heeft
last van rassendiskriminatie. Volgens
hem engageren vele blueskonsert-
organisatoren gemakkelijker een
zwarte muzikant, zelfs"hlis die oud en
nog moeilijk in staat te spelen. Het is
natuurlijk een feit dat weinig blanken
de autentidteit van oorspronkelijke
blues kunnen reproduceren. Book
Binder vormt hierop een uitzonde-
ring. Hij leerde immers de stiel van
bluespioniers zoals Rev. Gary Oavis
en Pink Anderson.
Zijn muziek die hij zelf "Hillbilly

Blues" noemt, Is een samenraapsel
van blues, folk en country. Uit zijn
oude Gibsongitaar tovert hij een on-
gepolijst en eerlijk geluid, zijn stemge-
luid is ruw maar melodisch en heeft
het meeslepende ritme van iemand

Goeie dingen zijn niet kapot te krijgen. Daarom gaan wij
op donderdag door tot het bittere einde.

Dit moet je zien.
(Gratis taxipendel aan de Oude Markt (Kotmadam),

Fochplein, Tiensestraat (Hooverplein))

Disco-Resto-Café Silo kan verhuurd worden voor
fuiven - optredens - recepties - bruiloften. Bel ons op.

CAFESILO- VAART LEUVEN -016/20.17.71-075/26.46.72

Inleiding tot de fundamentele
misantropie
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Andy Warhol in tijd en ruimte
Zijn isgezien worden
De veelzijdige pop-artiest Andy Warhol is bij het grote publiek
voorol bekend als beeldend kunstenaar. Hijwas de eksentriekeling
met de zilverkleurige pruik die in de jaren zestigMarilyn Monroe's,
Elvis Presley's en blikjes Campbell-soep in grote hoeveelheden
zeefdrukte en verkocht. Minder bekend iswellicht het feit dat hij in
die dagen ook een heleboel films en video's maakte. Tussen
Warhol's opvattingen over beeldende kunst en film kunnen heel
wat parallellen getrokken worden.

De inspiratiebron voor heel wat Ame-
rikaanse kunstenaars in de jaren zes-
tig was de leefkultuur van een welva-
rend geworden middenklasse, die
voor zichzelf na de oorlog een kom-
mersieel gerichte konsumptiemaat-
schappij had geschapen. Net als heel
wat jongeren zetten ook vele kunste-
naars zich tegen deze zelfvoldaanheid
fel af. Sommigen van die laatsten de-
den dat precies door elementen uit die
kultuur over te nemen, maar ze op
zo'n manier uit hun kontekst te halen
dat de absurditeit ervan pijnlijk dui-
delijkwerd. Net zoals RoyUchtenstein
prentjes uit stripverhalen levensgroot
afdrukt en in een museum hangt, zal
Andy Warhol Hollywoodsterren als
Marilyn Monroe, of doodgewone din-
gen als soepblikjes of pakken waspoe-
der met zeefdruktechnieken veelvul-
dig reproduceren en dan kunst noe-
men. De abstrakte en ekspressionis-
tische kunst van de jaren vijftig heeft
blijkbaar helemaal afgedaan, de pop-
artiest is springlevend.

Deze tipische manier van werken,
een onbeperkte reproduktie van alle-
maal identieke beelden maken, geeft
al een duidelijke illustratie van
Warhol's visie op kunst. Het kunst-
werk hoeft van hem helemaal niet
autentiek te zijn, de kunstenaar is
geenszins een geïnspireerde schepper
en enige bedoeling is het artefakt vol-
ledig vreemd. Het beeld wil niks uit-
drukken, illustreren, bevestigen ofver-
bergen. Ook is de maker niet of amper
persoonlijk betrokken bij zijn kunst-
werk. ZowelWarhol's schilderijen als
zijn films zullen na verloop van tijd
gewoon door zijn medewerkers ge-
maakt worden. Het maakt bovendien
weinig uit wat precies afgebeeld
wordt. Dat wordt duidelijk in de keuze
van vaak zeer banale onderwerpen.

Factory
Dat maakte de relatie tussen de

kunstenaar en zijn werk in de praktijk

Tweede retrospektieve van
Warholfilms
Een stijve van acht uur
Het Stuc vertoont deze week een tweede retrospektleve van films
van pop-artiest Andy Warhol. Dat zijn bevreemdende en
dekadente miksen van glamour, minimalisme, voyeurisme en
pornografie. Het is de eerste keer in drie-entwintig jaar dat deze
films weer kunnen vertoond worden.

Vijfjaar geleden organiseerde het Stuc
een eerste retrospektieve van films
van Andy Warhol, en dat was toen
een enorm sukses. Lange jaren gingen
namelijk voorbij, sinds Warhol zelf
zijn films in 1972 uit roelatie had ge-
nomen. Sindsdien heeft de mite rond
deWarholsinema monumentale pro-
porties aangenomen. In 1990was het
weer mogelijk een aantal van zijn
films spelen, dankzij restauratie-
werken van de' AndyWarhol Founda-
tion for Visual Arts', een fonds dat na
de dood van de kunstenaar in 1987
werd opgericht om met de opbrengst
van zijn nalatenschap zijn artistieke
erfenis te bewaren.
Het sukses van de vertoning van

onder andere de klassiekers 'Kiss', 'Eat'
en 'Chelsea Girls' stelde de Founda-
tion in staat om een tweede reeks films
te restaureren, en die wordt deze week
vertoond in het Stuc. Geserveerd wor-
den 'Poor Uttle RichGirl' en 'Lupe' uit
1965, 'Bike Boy', 'The Loves of
Ondine' en 'I, A Man' uit 1967-1968,
en vooral 'The Velvet Underground
andNico'(1966) en het monumentale
'Empire' (1964). Daarnaast is er ook
een selektie uit het televisiewerk van
Warhol en een dokumentaire over
zijn vroege filmcarriere.
Toen Andy Warhol in 1963 films

begon te maken, was hij al wereldbe-
roemd als beeldend kunstenaar. De
pop-art had de ondergrond van het
New-Yorkse avantgarde-circuit inge-
ruild voor wereldwijde provokatie en
Andy Warhol dirigeerde als een mee-
dogenloze tiran de beweging vanuit
zijn dekadente atelier, de Factory.
Daar schoot Andy Warhol zijn eerste
prenten, minimalistische en voyeu-
ristische monsters. Hij maakte van
zijn hoofdzakelijk homoseksuele en-
tourage supersterren, dekadente pas-
tiches van de Hollywoodstars. Warhol
observeerde hen urenlang met stati-
sche karnero terwijl ze aten, zoenden,
de liefde bedreven, rookten en drugs

wel vrij paradoxaal. Warhol verborg
zich achter zijn kunst, maar vestigde
daardoor alle aandacht van het pu-
bliek op zijn eigen persoon; hij pro-
beerde zijn werken zo betekenisloos
mogelijk te maken, maar dat gaf dan
weer aanleiding tot eindeloze
interpretatiepogingen. Maar vooral
zijn houding ten opzichte van de kon-
sumptiemaatschappij is erg tegen-
strijdig. Enerzijds zet hij er zich tegen
af, maar door zijn kunst in grote op-
lage af te drukken en te verkopen
maakt hij er in feite ook weer een
konsumptiepraduktvan.
Vanaf 1963 doet Andy Warhol dat

alles en meer in de Factory, zijn volle-
dig in zilver geschilderde atelier op de
47th Avenue in NewVork.Daar werkt
hij nog een tweetal jaar met allerlei
zeefdruktechnieken, en maakt er
ondermeer de bekende Flowers, Self-
portraits, colaflesjes, Marilyns en
Elvissen. Als bij zijn overzichts-
tentoonstelling van '65 blijkt dat de
pop-art helemaal doorgebroken is
kondigt hij het einde van zijn schil-
derscarriere aan, en wijdt hij zich en-
kel nog aan de film.
Aanvankelijk komt dat erop neer

dat hij op een vrij willekeurige plaats
een kamera neerpoot en afwacht wat
er gebeurt. De inhoud van de film
werd bepaald door de inspiratie van
hen die door Warhol voor de lens wa-
ren gezet, en de lengte van de filmwas
de lengte van het filmrolletje. Vooral

,....

gebruikten: "Ik deed dat omdat de
mensen gewoonlijk alleen naar de
bioskoop gaan om de ster te zien, om I -Ó, '/61:i~-:!!'2
hem op tevreten. Nu hadden zeeinde- .Kja~.·5i·illi__ IiIII~_EiII_
lijk eens de kans om zo lang zewilden
naar de ster te kijken, ongeacht wat
hij deed. Zulke films waren ook ge-
makkelijker om te maken." Opval-
lend waren vooral de hoge graad van
openlijke homoseksualiteit en porno-
grafie in zijn films. Maar de beeld-
schone jongedames zijn niet enkel
lustobjekten, ze funktioneren als rol-
lenpatronen: enerzijds reflekteren ze
zode dubbelzinnige houding dieWar-
hol onderhield tot de konsumptie-
maatschappij van de jaren zestig,
maar ook golden ze als voorbeelden
voor de talloze travesties die de Fac-
tory bevolkten.

Pornografie
Hèt monument uit die periode heet

'Empire', en is een acht uur durende
studie van het Empire State Building,
gefilmd vanaf zesuurs avonds. Jeziet
dan het gebouw terwijl het langzaam
donker wordt en er lichtjes aan en uit
gaan. Nu was het zo dat het gehele
Factory-publiek zwaar aan de amfe-
tamines zat, en dus was de algemene
opwinding die onder de crewontstond
telkens als de opnamen gestoord wer-
den, ook niet zo verwonderlijk. Andy
Warhol over Empire: "Het Empire
State Building is een ster. Het is een
stijve van acht uur. Het is zo mooi. De
lichten gaan aan en de sterren komen
naar buiten en het gebouw deint
zachtjes heen en weer. Het is net Flash
Gordon die de ruimte ingaat".
Nadien ging Warholook geluid toe-

voegen aan zijn films. Hetwas dan de
bedoeling dat zijn sterren interessante
dingen zouden zeggen. Warhol als re-
gisseur is zo eerder een koel registre-
rende voyeur dan een verhaaltjes-
verteller. Hij wilde geen senario's,

scherpstellen is nog niet je dat
maar situaties, en in die situaties
moesten de sterren dan zichzelf zijn.
Een van Warhol's lievelingsuper-
sterren in die dagen was de beeld-
schone EdieSedgwick,die de hoofdrol
speelt in 'Lupe' en 'Poor Uttle Rich
Girl'.
'Poor Uttle RichGirl'was Sedgwick's

eerste hoofdrol in een Warholfilm. Het
was Andy's versie van een film met
zijn jeugdidool Shirley Tempie. In de
oorspronkelijke film ontsnapt het
achtjarige kindsterretje bij toeval aan
de geborgenheid van haarvaders rijk-
dom en komt dan terecht in een rei-
zend variétégezelschap. In Warhol's
film duikt uiteindelijk wel geen vader
op om de pret te bederven. Andy War-
hol draaide de film zonder script. "Ik
wilde alleen maar geweldige mensen
bij mekaar brengen en zeover zichzelf
laten praten, en dan zou ik ze filmen.
Als Edie een script nodig had, zou ze
niet geschikt zijn geweest voor de rol."
En dus loopt Edie Sedgwick zeventig
minuten lang door haar kamer, ligt ze
op haar bed, praat ze in de telefoon,
terwijl ze pronkt met haar kleren en
vertelt hoe ze er in zes maanden tijd
een erfenis heeft doorgejaagd.

Sadomasochisme
Eenander dokument uit die tijd is de

opname die Warhol maakte van een
jamsessie van deVelvetUnderground.
In 1965 was Warhol op zoek naar een
rock'n'rollgroep. Hij dacht dat hij ook
geld zou kunnen verdienen met films
die in de rock'n'rollsfeer lagen, en toen
hij op een avond een optreden van de
Velvet Underground zag, was hij met-
een verkocht Je kon niet zien of de

de pure objektiviteit van de observatie
en de afwezigheid van een aktieve
kunstenaar was wat Warhol in deze
werkwijze aantrok. Ook beriep hij er
zich graag op vooral niet de regisseur
van zijn films te zijn, maar zelf een
toeschouwer. De kamera doet al het
werk, de film maakt zichzelf.

Empire
Dezemanier van filmen was in zijn

tijd zeer modem. Zewijkt uiteraard af
van de klassieke Hollywoodfilm, die
bestond uit een mooi verhaaltje met
een intrige en wat komplikaties, maar
uiteindelijk een happy end, maar ze
verschilt ook van de eksperimentele of
underground-film van andere ver-
nieuwers. Diededen hun best de band
tussen film en maker op allerlei ma-
nieren te herstellen. Warhol tracht die
band preciesweg te denken, en de toe-
schouwers de indruk te geven dat het
gefilmde gebeuren zonder medië-
rende instantie op hen af komt. De
spelers in zijn films zijn dan ook geen
akteurs in de professionele betekenis
van het woord, maar wel een keuze uit
de mensen die op het moment van de
opnames in de Factory rondhingen.
De films uit die eerste periode wor-

den wel eens bewegende schilderijen
genoemd, en de overeenkomst tussen
de schilderende en de filmende Andy
is inderdaad vrij groot. Een film als

drummer een jongen of een meisje
was, de band zong nummers over
drugs en sadomasochisme en had het
woord 'underground' in haar naam.
Desamenwerking was dezelfdeavond
nog beklonken. Die resulteerde later
in een plaat, die de geschiedenis van
de rockmuziek zou herschrijven en
undergroundrockmuziek als begrip
introduceerde: 'The Velvet Under-
ground and Nico', geproduced door
Warhol, die ook de legendarische ba-
naanhoes tekende. Erwerd samen ge-
toerd als 'The Exploding Plastic
Inevitabie': een happening met films
en dia's van Andy Warhol, de oorver-
dovende muziek van deVelvetUnder-
ground met daamaast een SM-perfo-
rmance op het podium. De film 'The
Velvet Underground and Nico' uit
1966 is een jamsessie van een uur
door de groep, tot de politie binnen-
valt na klachten wegens buurtlawaai.
In deze periode werden ook de

meeste andere films gemaakt die tij-
dens de tweede retrospektieve worden
vertoond, bijvoorbeeld 'BikeBoy, 'I,A
Man' en 'The Lovesof Ondine'.
Geleidelijkevolueerde Warhol naar

schaamteloze kommersialiteit, zon-
der evenwel het Hollywoodpubliek
dat hij voor ogen had te kunnen
paaien. En zo groeide de ontgooche-
ling in Warhol over sinema. De schil-
derijen waren winstgevend, maar de
films slorpten vele duizenden dollars
op die er niet konden uitgehaald wor-
den. Warhol hield zich steeds minder
bezig met zijn eigen films, tot hij enkel
nog geld schoot voor prenten die nu op
professionele wijze gedraaid werden
door zijn medewerkers. Ironisch dat
net deze films, bijvoorbeeld 'Trash' en
'Heat', het meeste sukses hadden.

'Empire' is tenslotte weinig meer dan
een groot aantal ongeveer identieke
beelden, waarin beweging haast on-
merkbaar is.De tema's van deze films
komen net als bij zijn zeefdrukken, uit
het dagelijkse leven. Warhol is een
voyeur, een voorbijganger die toeval-
lig getuige is van universeel-mense-
lijke gebeurtenissen: eten, slapen,
vrijen.
In een latere faze zien we dat War-

hol meer en meer pogingen doet om
wat verhaal in zijn films te brengen.
Volgens de critid gaat zijn kreativiteit
en vernieuwing dan wel de mist in: hij
is niet goed in het vertellen van verha-
len, wel in het zich omringen door ex-
travagante persoonlijkheden die zelf
onverwachte en vaak schokkende
verhalen bedenken. Nog later kon-
centreert hij zich op videokunst en het
maken van talkshows, die hij ver-
koopt-con een New-Yorkse kabel-
maatsdtappij en aan MTV. Andy
Warhofzal dan ook steeds meer zelf
voor de lens verschijnen. Dat kulrni-
neert in een gastoptreden in de serie
'Love Boot'. Zijn streefdoel was trou-
wens vierentwintig uur ononderbro-
ken in de eter te zijn. Van een oor-
spronkelijk passieve voyeur evolu-
eerde Warhol zo naar een mediageile
figuur, onder het motto 'zijn is gezien
worden'.

Martijn Graumans

Toch stopte Warhol in 1972 ook met
het produceren van films, terwijl hij'
eveneens zijn oudere werk uit roelatie
nam.
En nu zijn erdus eenmalig weer een

aantal werken te zien. Of je dit nu
grote kunst moet vinden of niet is een
twijfel die je ook bij ander werk van
Warhol bekruipt, maar toch wekt de
koele eigengereidheid waarmee War-
hol elke konventie het raam uitslin-
gert bewondering op. Bovendien is de
pure epiek van acht uur Empire ge-
woonweg impressionant; niet ge-
woonweg als film, maar vooral als
schilderij dat beweegt. En tenslotte
geldt nu nog steeds wat dertig jaar
geleden ook al het geval was: wie een
beetje hip wil zijn gaat naar Andy
Warhol kijken.

Joris [nnssens

Alle voorstellingen vinden plaats in de
Vlamingenstraat 83. Op dinsdag 21 fe-
bruari is erom 20.00 u 'lupe' plus 'The
Velvet Underyround and Nico' en om
22.30 u 'Bike Boy'. Woensdag ziet u om
20.00 u een kompilatie van tv-werk en
om 22.30 u 'Poor little Rich Gid'. Don-
derdag om 20.00 u is er een video over
Warhol's sinema en om om 22.30 u
'The Loves of Ondine'. Vrijdag 24 fe-
bruari is erom 20.00 uacht uur 'Empire'
en ondertussen ook 'Flesh For
Frankenstein' en 'Blood for DracuJa'. Za-
terdag tenslotte om 20.00 u nogmaals
'lupe' gevolgd door 'The Velvet Under-
ground and Nico' en om 22.30 u '1, A
Man'. Alle voorstellingen kosten 100/
150 frank, behalve 'Emp/re', dat 150/
200 fi"ank kost.
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Pedagogie speelde goed mee maar
stootte op een sterke defensie en was
ongelukkig in de afwerking. Ondanks
een uitgespeelde kans verzuimden de
pedagogen zelfs om de, skore te mil-
deren. Cité maakte tijdens het match-
slot er nog 8-1 van en verprutste nog
een open kans. Pedagogie verdiende
meer dan een 8-1 afstraffing, maar
die uitslag gaf ook de sterkte weer van
de Citéploeg in deze aangenaam op-
geluisterde wedstrijd.
Ekonomika en Apolloon, alletwee

doorgestoomd naar de finale zonder
setverlies, bekampten mekaar in een
snelle,aggressieve en inspannende
volleyfinale.De twee ploegen rekru-
teerden vele spelers uit vierde, derde
en tweede nationale.
Apolloon kwam na een 2-0 achter-

stand tot 2-2 terug in het begin van de
eerste set.De ploeg liep dan verder uit
tot 4-10, met ingestudeerde en ge-
trainde nummertjes. Een mooi blok
van Ekonomika leidde tot 5-10 en de
ekonomen kwamen terug tot 8-10.
Apolloon nam de service weer over,
en ondanks twee time-outs van Eko-
nomika, maakten de sportkotters de
set uit met 8-15.

Blokwerk
Ekonomika was geprikkeld en gaf

voluit gas in de tweede set. Mede
dankzij vier moordende springopsla-
gen stond het 7-0. Apolloon herstelde
van deze vloedgolf en kon tot 10-8 te-
rugkomen. Goed blokwerk en fraaie
aanvallen zorgden ervoor dat, met
14-8op het bord, Ekonomika kon ser-
veren voor setwinst. Apolloon beet
nog van zich af, maar door een dom-
me fout rijfden de ekonomen met 15-
11 de set binnen.
De derde set verliep gelijkopgaand

tot 10-10. In een felbevochten einde
werd het tenslotte 15-11 voor Apol-
loon. Hetzelfde spelbeeld in de vierde
set. Twee gelijkwaardige ploegen na-
men elkaar onder vuur met kanon-
ballen. Bij een 7-2 stand in het voor-
deel van Ekonomika moest het net
vervangen worden omdat het naar
beneden was gesmasht. Apolloon be-
gon sterker te spelen en dichtte de
kloof tot 11-10. Ekonomika gaf zich
echter nog niet gewonnen en met 13-

13 begon een nerveus seteinde. De
skore bleeflang op het bord en de ser-
vice wisselde steeds van kamp. Met
een springopslag, die leidde tot 13-14,
kon Apolloon serveren voor set-en
matchwinst. De vierde setbal was de
goede en Apolloon won met 3-1 in de
sets na een fraaie finale. Dat vonden
ook de scheidsrechters, die het spel-
nivo hoog takseerden: derde klasse
waardig.

Chaos
Opnieuw Apolloon en Ekonomika

gaven elkaar partij onder lichten in de
finale van de voetbalkompetitie. Eko-
nomika bereikte verdiend die finale
na een chaotisch einde van zijn halve
finale. Die halve finale tegen VRG
eindigde vijf minuten voor tijd met
5-0 op het skorebord voor Ekono-
mika. De herrie was begonnen met
een vermeende offside-goal van Eko-
nomika. Een hele reeks chaotische
insidenten volgde: te vroeg aftrappen,
scheldend VRG-publiek, een gele
kaart voor het VRG. Het beslissende
opstootje was een geduw en getrek
tussen de voorstopper van het VRGen
een aanvaller van Ekonomika, waar
de scheidsrechter aanvankelijk niet
op reageerde. Opeens kwam het joe-
lende publiek het veld opgelopen. De
scheidsrechter, nochtans iemand uit
vierde klasse, kon de wedstrijd niet
meer kontroleren en blies vroegtijdig
af. Of de afloop van de wedstrijd al-
leen aan de VRG-supporters of ook
aan de wedstrijdleiding te danken is,
blijft een vraag. Sportraad liet het
VRGnog deelnemen aan de kleine fi-
nale, maar is van plan het verhaaltje
in ieder geval nog een mooi krul-
staartje te geven. Een beker voor hun
derde plaats kreeg het VRG alvast
niet.

Ploegen
De finale zelf was niet zo insident-

rijk. Ongeveer vijftig supporters door-
stonden de evenwichtige eerste helft,
die snel verzandde in middenveld-
voetbal zonder doelgevaar. Twee spe-
lers liepen elkaar voor de voeten bij
een kansje, een onzorgvuldige terug-
speelbal en enkele zwakke schoten op

Het basketteam van ekonomika

doel waren de enige lichtpuntjes. De
supporters vroegen zich misnoegd af
of de spelers wel rekening hielden met
het publiek. Men hoopte op een betere
tweede helft.
Maar hetzelfde spelbeeld hield aan

tot, na een hoekschop, de bal door
Apolloon werd binnert!Jetrapt in de
kortste hoek: 1-0. Ekonomika moest
nu wel drukken, maar het kwam
nooit echt tot een uitgespeelde kans.
De wedstrijd werd wat ruwer. Het ge-
vaar kwam nog van Apolloon. Na
een mislukte aktie was het toch weer
raak. Na een pas naar de linkerflank,
trok een Apolloonspeler naar het cen-
trum en schoof de bal tegen de rech-
terpaallaag binnen. Ekonomika zette
twee goede akties op, maar de keeper
zat er steeds tussen. Apolloon duwde
nummertje drie nog tegen de netten.
EenApolloonspeler zag de hele linker-
flank voor zich liggen na een gekruis-
te bal en stormde op doel af met een
man in.de rug. Hij drukte.af de.doel-
man stopte onzorgvuldig zodat een
goedgevolgde medespeler de 3-0 in
het open doel trapte. Het spel werd iets

'Vertellingen van 1001 nacht' in het Stuc

Fantasie·ovelWint dood
Woensdag 22 februari en donderdag 23 februari loopt in het Stuc
de voorstelling 'Vertellingen van 1001 nacht' van Rieks Swarte.
Swarte is de uitvinder van het begrip speelgoedteater en staat be-
kend om zijn amusante en luchtige produkties. Ook deze voorstel-
ling bruist van leven en is voorzien van de nodige humor. Swarte
heeft zich voor de produktie gebaseerd op de ongesensureerde ver-
taling van 'lOOI nacht' die een veel sterkere erotische ondertoon
heeft dan de versies die wij tot nu toe gewend waren.

Het verhaal is overbekend. Na het
overspel van zijn echtgenote heeft de
verbitterde sultan de gewoonte om
elke nacht te delen met een andere
vrouw. De volgende ochtend laat hij

haar doden. Maar wanneer de dap-
pere, intelligente Sheherazade (in het
stuk: Sjahrozaad) met de sultan het
bed deelt, komt hierin verandering.
Met de dood op de hielen vertelt

- 1.000 F om een sandwich
en een pint te betalen?
Hebt u niets kleiners?
-Ja hoor.

Proton. De kaart voor kleine uitgaven.
V

Vraag ze in uw bankagentschap
in Leuven, Heverlee, Kessel-Lo ofWavre.

6 Veto, Jaargong 21 nr. 21 dei. 20 februGT'

Sjahrazaad hem nacht na nacht de
wonderbaarlijkste verhalen tot hij
haar, na 'lOOI' nachten en drie kin-
deren, tot zijn vrouw neemt. De fanta-
sie overwint de dood.

Syrisch
Deze fantastische vertellingen zijn

dus uitermate geknipt voor Rieks
Swarte, de uitvinder van het begrip
'speelgoedteater'. Hij gaat ervan uit
dat toneelrekwisieten in het teater een
even belangrijke plaats innemen als
de akteurs en de tekst. In zijn recente
produktie 'Vertellingen van 1001
nacht' door Toneelschuur uit Haar-
lem, leidt Swarte zijn toeschouwers
met een beperkt aantal middelen bin-
nen in een wervelende fantasie-

beter, maar ervielen geen doelpunten
meer in deze matte wedstrijd.
De finalisten voetbal (jongens) en

basket en volley (meisjes en jongens)
zullen van 27 februari tot 3 maart
deelnemen aan het twaalfde USST
(Leuvens Internationaal Studenten
SportTornooi).Hieronder vind je de
volledige uitslagentabel van het IFB.

(foto Joris Docxï

Een sfeerbeeld van een meisjeswed-
strijd zat er niet in omdat deze wed-
strijden steeds verschoven werden
(ploegen kwamen niet opdagen, voor-
rondes moesten nog gespeeld worden
of wedstrijden gingen gewoon niet
door).

Tom Van Schandevyl

UITSlAGEN IFB
Handbal: -jongens: finale: Ekonomika-Archis 28-17

troosting: Spora-Industria 17-19
-meisjes: finale: Apolloon-Archis 15-10

Zaalvoetbal: -jongens: finale: Cité-Pedagog1e 8-1
troosting: NFK-Medika 12-2

-meisjes: finale: VRG-LBK 2-1
Basketbal: -jongens: finale: YTK-Ekonomika 60-82

-meisjes: finale: Apolloon-LBK 21-32
troosting: YTK-Ekonomika 36-15

Volleybal: -jongens: finale: Apolloon-Ekonomika 3-1
troosting: YTK-LBK 3-1

-meisjes: finale: Apolloon-Terbank 2'()
troosting: LBK-Politika 2-1

Voetbal: -jongens: finale: Apolloon-Ekonomika 3-0
troosting: VRG-YTK 4-1

wereld. Swarte heeft zich voor deze
reeks voorstellingen gebaseerd op de
nieuwe vertaling van 'lOOI Nacht'
door Richard Van Leeuwen, die ge-
bruik maakte van de originele en
ongekuiste versievan de teksten. In de
originele versie in Syrisch handschrift
beslaan deze Oosterse vertellingen
slechts 271 nachten. Ze hebben ook
een sterkere erotische ondertoon dan
de gesensureerde versiesdie onze kon-
treien tot nu toe bereikten. Van deze
vertaling zijn reeds enkele delen ver-
schenen en het hele werk moet rond
zijn voor 1999. Tekstschrijver Niek
Barendsen heeft in opdracht van
Swarte enkele verhalen uit de twee
verschenen delen voor de toneelscene
bewerkt.

Eksotisch
Het resultaat is een wonderbaar-

lijke, magische wereld die bevolkt
wordt door sultans en prinsessen, der-
wisjen (bedelmonnikken) en djinns
(vuurgeesten), eunuchen en zussen

Shell verantwoordelijk voor
tweeduizend doden?

Vrijdag werd op Sociale Raad beslist een bericht te onderzoeken dat enkele
weken geleden tweemaal op het BRTN-radiojournaal werd uitgezonden.
Het bericht is afkomstig van BRTN-korrespondent in Tunis, Henk Ruys-
senaers, die melding maakte van demoord op bijna tweeduizend leden van
de Nigeriaanse Ogoni-stam omdat ze zich verzet hebben tegen de olie-
exploitatie in hun gebied. Deoliewinning zou in het gebied in handen zijn
van het Nederlandse oliebedrijf Shell.
Ruyssenaers stelt dat Shell, de Nigeriaanse regering en het leger nauw

samenwerkten in de slachting. Dat zou aan het licht gekomen zijn door een
memo die op 12 mei '93 opgesteld zou zijn, en die tien dagen later de
militaire administrateur van River State bereikte. Daarin staat dat de
Ogoni's zonder enige barmhartigheid moeten worden uitgeroeid, zodat de
oliemaatschappij weer door kan gaan met het boren en produceren van de
olie die in deze oostelijke provinde rijkelijk aanwezig is. Shell had door de
positie van de Ogoni's in januari 1993 bijna alle personeel uit dat gebied
moeten terughalen.
Sociale Raad gaat het bericht onderzoeken en vraagt zich af waarom het

niet meer persaandacht kreeg. Daarnaast wil men nagaan of het een al-
leenstaand gegeven isen ofdit soort slachtingen vaker in de doofpot gestopt
worden. Of er akties tegen Shell komen, staat nog niet vast

(pvr)

die omgetoverd zijn in honden. Er
wordt in de voorstelling echter wel een
beroep gedaan op het inleefvermogen
van de toeschouwer. Zo stellen zeven
houten zwaardjes die achteloos op het
toneel geworpen worden, zeven rid-
ders voor. De zwoele, Oosterse nach-
ten waarin Sjarazaad haar verhalen
vertelt, worden opgeroepen door een
blauw-zwart doek met sterren en een
maan. Rieks Swarte bespeelt op. de
achtergrond een schare van Oosters
klinkende instrumenten zodat de
sfeer nog meer in de juiste richting ge-
stuurd wordt.
De zes akteurs gaan gekleed in

prachtige gewaden en vertolken SQ-

men talloze rollen. Door het wisselen
van een sjaal of een hoofddeksel staat
plots een ander personage op het to-
neel. Het stoort allerminst. Deakteurs
akteren licht en luchtig, melig, af en
toe opzettelijk overdreven met eer-
toon-ochtige moppen. Soms volgen
de woordgrappen elkaar misschien té
snel op en is het moeilijk om te vol-
gen.

Decamerone
De raamvertellingen (de voorstel-

ling bestrijkt een nacht of zes) wisse-
len elkaar in ijltempo af. Een akteur
kan afwisselend verteller en speler
zijn. Deze 'Vertellingen van 1001
nacht' zijn een hommage aan de rijke
Oosterse kultuur. Swarte pleit voor
een assimilatie met de Arabische kul-
tuur die ons tegenwoordig omringt,
maar waarvan wij slechts bitter wei-
nig afweten. De multikulturele cast
schotelt ons een Decamerone-ochtige
schets van de Oosterse samenleving
voor waarin humor, erotiek, geweld
en moraal de belangrijkste ingrediën-
ten zijn. Dezewervelende voorstelling
is als het ware een oaze van ontspan-
ning en amusement.

Anouk Vanherf

'VerteUingen van 1001 nacht' door Rieks
Swarte loopt in het Stuc op woensdag 22
februari en donderdag 23 februari. De
voorstelling begint om 19.30 u. Kaarten:
200-300fr.



• Antje het Olifantje, Eva de Peva en Lut den
Tutterfrut: neen, ik ben het nog niet vergeten,
nog even wachten ...
• Kookkunst jaja. VeerIe, ge moogt zeggen
wat ge wilt, maar ge moet u toch nog bewijzen
hoor! Kulinaire sociologie, dat wel.
• Ik heb nog nooit voor mooi weer gebeden
(wel voor sneeuw), maar nu doe ik een oproep
naar de weergod(en), in de hoop dat ik ze zo,
via Veto, kan bereiken: géén regen op dins-
dagnamiddag.
• Oproep doorgespeeld, maar de persoon in
kwestie durft zich nog wel eens dissident op te
stellen.
• Wat een Wijf. Lieve hemel, wat een wijf ...
Vooràl als de demonen vrijkomen.
• joke.Ielzus zorgt voor jou, hij sal erwel foor
sorgen dat je nooit een nonnetje wordt. En ik
geloof dat ook niet. Enwie oordelen over frus-
tratie anti-feministische mannenpraat noemt,
moet nog veel Ieren.
• Ineke, mijn welgemeende ekskuzes voor de
boter en de kaas. K.
• Lief kot, al zijn de konaken dan nog een pro-
bleem, ze zijn niet de enige in ons leven. Ik zie
jullie graag, vooral als er veel verjaardags-
feestjes zijn. Eénvan de tien.
• Dringend gezocht: twee kamers voor gezin
met twee kinderen in nood. Tel: 016/23.73.03
of 016/23.11.62 (vragen naar Bart).

TEKSTVERWERKING
VER LA L I N G
TELEFOON 016 1 26 06 S8

• Target 000 voor The A-team. O.-L.-Vrouwe-
straat 2.
• Aan Kenny, mijn zwemlerares: uitademen
onder water, het blijft een probleem maar met
jou zal ik ooit wel de duizend meter kunnen
zwemmen.
• Fré kan heel goed koken en zal dat bewijzen
ook. Aan heel tweede kan?
• Wim heeft altijd gelijk.
• Kamiel Kafka heeft mijn vrouw bepoteld. K.
• Bent u tegen vrije inschrijvingsgelden van de
VAO's, kom dan op donderdag 2 maart om
18 u naar het Ladeuzeplein.
• En dan daar alleen staan met een paar fana-
tici zeker.
• Ploeg 'y' wenst de studenten van Pol en Soc
een leuke 23 maart.
• Mountainbike aan lot overgelaten. Sinds
donderdagavond tussen 8 en 10, voor het CLT
in de Dekenstraat ontvreemd. Hebt u iets ge-
zien of gedaan dat lijkt op het stelen van een
zwarte mountainbike Trek, bel naar 016/
23.72.82. Beloning ter waarde van een andere
fiets.
• Gitaargestoord? Woensdag 1 maart, zaal
Rumba.
• Wist je dat Tom héééél soepel is! S.
• Nathalie, Tom, yoghurt met fruit gevolgd
met Marokkaanse thee; zo maak je er een ge-
zellige avond van, niet?
• Zelfs na een fles whiskey wordt het magisch
surrealisme niet echt duidelijk. K.
• Nathalie houdt zich heel sterk aan haar
dieetprincipes; alles of niets! De truffel bij haar
koffie werd dan ook door Tom verorberd. S.
• David, deze eeuw ben ik anders. Hélène.
• Dat is heel juist. Uwe bebbel werkt dan toch
nog goed. Zet die buro eens zoals die ver-
lebberde hier zegt! (toneel 1-2 april)
• Kathleen L., wanneer bespring je mij nu ein-
delijk? Ik kom wel langs.
• 'De Dijle wordt mijn grar.
• Veerle voor burgemeester!
• Reinig het straatbeeld, jack.
• Seks met behaarden. Bruno for president.
TheA-team.
• Wie zei ook alweer: ik kan enkel de ver-
keerde krijgen? Ben ik de juiste?
• Sarah!
• Voor info ivm computers en Excel: bel Tom
Van Loon.
• Speciaal voor Mark de Roker uit OLV S2: Ik

wil je hartelijk bedanken voor wat je verleden
maandag voor me deed. Bedankt.
• Leen, en toch ben ik blij dat ik mezelf had
uitgenodigd. Bedankt dat ik uiteindelijk toch
nog werd uitgenodigd. Het was leuk!
• Bent u tegen numerus etausus. ingangseksa-
men en oriënteringsproef, kom dan op doder-
dag 2 maart om 18 u naar het Ladeuzeplein.
• 2 maart om 18 u: betoging tegen elke vorm
van studentenbeperking.
• 2 maart om 18 u op Ladeuzeplein: betoging
demokratisch onderwijs.
• Hoe zit dat nu in godsnaam met Hongarije?
• Tom, het multikultureel vrij podium gaat
hééél tof zijn. Want wie organiseert het? En
zeg mij niet dat ik een dikke nek ben,
Nathalie. S.
• Wie heeft er een priveebarkruk in de Fak no-
dig? Zich wenden tot Birgit.
• Heb jij ook zoveel zin om op vakantie te
gaan, om te proeven van een andere wereld,
nieuwe mensen te leren kennen, kortom een
reis doorheen Azië te maken? Kom dan eens
langs op dé diavoorstelling van 22 februari
20 u in MSI 00.20, en maak kennis met een
echte gids die je alles vertelt over vele Aziati-
sche gewoontes en tradities. Organisatie Ster.
• jack, komt er nog wat van? The-Ripper-fan-
club.
• Dries, je had die fiets op 15 februari om
5.30 u niet in de Dijle mogen gooien. We ko-
men je halen. De politie.
• De fietsendieven worden steeds driester.
• Tom, waarom was donderdagavond heel ge-
zellig? Omdat. ..S.
• Dappere Dries. Triestige Dries.
• ToaseasonedaJcoholic: watchthe phoneon
the 26th.
• Wist u dat het stadspark na het invallen van
het duister nog steeds bereikbaar is via
Naamsestraat 63?jongens, allen daarheen! De
parkmeester.
• Helena on tour: Leuven-Brussel-Aalst-Gent-
Aalter-Brugge-Oostende-Veurne-Diksmuide-
Roeselare (vrijdag 24 februari).
• Fré,kop op! Voordat ge tegen de muren loopt.
• Wat mocht ik niet zeggen, An? Waar gij op

zoen gedurende zes weken een nieuw anti-
histaminicum in oogdruppels uit te testen .
Voor de medewerking en het bijhouden van
een verslaçboek wordt een vergoeding van
6000 frank betaald. Tel: 33.23.70(St.-RaphaëO.
• Te huur: kot te Remi Vandervaerenlaan 10,
van april-juli. P.o.t.k. Bel tijdens weekend naar
014/58.89.88. PS Enkel voor jongens.
• Organic Fruitband says: Bouge ton corps,
coeur, esprit.

kot zit! Okee, dan zeg ik het niet.
• Toneel 1 en 2 april afgelastwegens te weinig
gerepeteerd. Die chirojongens toch!
• Gezocht: volledige kursus 'Godsdienst en
kulturen van Latijns-Amerika', Weckebrouck,
1993-1994! Beloning voor de weldoener!
Weekend 06/666.06.80; vragen naar Katia.
• De dienst voor oogziekten van de KU Leuven
zoekt twintig mannelijke hooikoortslijders
met oog klachten ,om in het eerstvolgende set-
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Horizontaal - 1 Drasland - ongerijpte kaas 2 Vermeerdering 3 Ko-
ning van Sazan - Fiktievekoning - Zangnoot 4 Greep - Lidvan een oud
Amerikaans volk SMiddag - Ondervraging 6 Franse stad - Eénmaal
7 Deel van een auto - Duinvallei 8 Boom - Antwerpse gemeente -
Japans drama 9 Bepaald gerecht 10 Oliehoudend gewas - Bittere
drinkbeker,
Vertikaal - 1 Jeruzalem - Beeldzijdevan een muntstuk. 2 Heilige rivier
3 Familielid - Doorboord lichaam met schroefdroad - Dier 4 Onwrik-
baar- RaadselS Edelgas - Pak beet 6 Vrijzwemmend holtedier- Zoog-
dier 7 Hartelijkheid - Nederlandse rivier 8 Romeinse munt - Vogel - .
Voorzetsel 9 Stillen 10 Breekt - Lelie-achtige plant.

Door FilipDe Keukeleere
.~ DIGISTORE
l Weggevoerdenstraat 155

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

CD-ROM zetten.
Prof. opmaak en print.

CANON Kleurkopie 50 Fr_en mInder_
van 9 u_ tot 22 u_doorlopend_

zat_ 10 u_ tot 17 u_

JO MEUWISSEN
bvba

MAANDAG
12.45 u OPTREDEN Zoltoi Ples uit Saratov (Rusland), Russische folklore en
volksmuziek, in Inkomhal UZGasthuisberg, Herestraat 49, toeg. gratis, org.
UZ Gasthuisberg. .

16.00 u LEZING 'Canon Law and Marriage', in Universiteitshal, Naamsestraat
22, org. fakulteit Kerkelijk recht.

19.30 u LEZING 'Ieder zijn seksuele privee-ethiek? Krachtlijnen voor een visie
op zinvolle relatievorining en seksualiteitsbeleving', lessen voor de 21e
eeuw, door prof. Burggraeve, in Grote Aula, Maria Theresiacollege, St.
Michielsstraat 6, org. KU Leuven.

20.00 u TEATER Herman Brusselmans, Hugo Manhyssen en Luc DeVos in 'Ge-
letterde mensen', extra voorstelling, in Stadschouwburg, toeg. 400/3 50, org.
KC Leuven.

20.00 u FILM 'Love streams' vanj. Cassavetes, in Stuc, toeg. 100/150, org.Stuc.
21 u VORMING 'Gezondheidzorg gezond?', inleiding over struktuur, organi-
satiewijze en funkties van onze gezondheidzorg mmv GGoderis van Genees-
kunde voor het Volk, in Parkstraat 14, toeg. gratis, org. Los Buenos.

21.15 u FILM 'Viridiana', L. Bunuel, in Vlaams Filmmuseum en -Archief,
Vanderkelenstraat 30, toeg. 100, org. KC Leuven.

22.45 u FILM 'Love Streams'vanj. Cassavetes, in Stuc, toeg. 100/1 50,org. Stuc.

DINSDAG
18.00 u KONSERT Beiaard, populair programma (filmmUZiek, musical, pop),
luisterplaats: tuin Letteren.

20.00 u TEATER 'Bouwmeester Solness', door Theater Antigone, in Stad-
schouwburg, org. KC Leuven.

20.00 u LEZINGSagalassos 1994, door prof. MWaelkens, in aula POS,de Beriot-
straat 24, org. Alfa ism departement Archeologie, Kunstwetenschappen en
Musikologie.

20.00 u FILM 'Lupe' en 'The Velvet Underground and Nico' van A. Warhol, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 100/1 50, org. Stuc.

20.30 u VORMING Info-avond 'Gevolgen van de Gan voor Afrika', met Magda
Aelvoet, europarlementslid, in Huize Karibu, F. Lintsstraat 150, org. Wine
Paters.

WOENSDAG
13.00 u KONSERT Roy 800k Binder, ingeleid door videobeelden over Gary
Davis, ism vzw Bookeroo, tot 14.00 u, in auditorium Zeger Van Hee, Tiense-
straat 41, toeg. gratis, org. Uur Kultuur.

19.30 u TEATER '1001 nacht' een toneelstuk gebaseerd opde origineleverha-
len van duizend-en-een-nacht, van R. Swarte, in Vlamingenstraat 83, toeg.
200/300, org. Stuc.

20.00 u TEATER 'Talkshow', door Compagnie De Koe, in Stadschouwburg,
toeg. toeg. 400, org. KC Leuven.

20.00 u VIDEO Warhol-videoprogramma, in Vlamingenstraat 83, toeg. 100/
150, org. Stuc.

22.30 u FILM 'Poor Little Rich Girl' van A.Warhol, in Vlamingenstraat 83, toeg.
100/150, org. Stuc.

DONDERDAG
19.30 u TEATER 'I 001 nacht'van R.Swarte, in Vlamingenstraat 83, toeg. 100/
150, org. Stuc.

20.00 u OPTREDEN Jacques Vermeire, in Stadschouwburg, org. Vrije Basis-
school Diegem.

Alle verhuur video-, klank-
en lichtmateriaal voor

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

DISCOBAR
GROOT SCHERM TV ..

CAMERA .~
i

I><>-OR..TOl'-l: I>~
alle gegevens \oOOragenda en valvas moeten ten laatste vrijdag voor llerschij-
nen om 18_00 u op het redaktieadres bezorgd worden_ Venneld duidelijk alle
infonnatie (datum, uur, plaats en prijs)_

20.00 u OPERA 'Riders to the sea' van R.Vaughan-Williams, eenopera in éénakt
naar het gelijknamige toneelstuk van j.M. Synge en 'La voix humaine' van j.
Cocteau, in konsertzaal Lemmensinstituut, Herestraat 53, toeg. 150/200,
org. Konsertvereniging van het Lemmensinstituut.

20.00 u LEZING 'Fundamentalism in the Muslim World: Africa, the Middle an Far
East' door prof. E. Platti, in Heilige Geestcollege, Naamsestraat 40, toeg. gra-
tis, org. Centrum voor bevrijdingsteologie.

20.00 u FILM 'WarhoJ's cinema' van Keith Griffiths, in Vlamingenstraat 83, toeg.
100/150, org. Stuc.

22.30 u FILM 'The LovesofOndine', vanA. Warhol, in Vlamingenstraat83, toeg.
100/150, org. Stuc.

20.00 u FILM 'Empire' van A. Warhol, in Vlamingenstraat 83, toeg. 100/150,
org. Stuc.

ZATERDAG
15.00 u OPERA 'RepelsteeJ', naar het beroemde sprookje van Grimm, het
libretto van Imme Dros, in Stadschouwburg, org. KCLeuven.

20.00 u FILM 'tupe' en 'The Velvet Underground and Nico' van A. Warhol, in
Vlamingenstraat 83, toeg. 100/1 50, org. Stuc.

22.30 u FILM 'I, A Man' van A. Warhol, in Vlamingenstraat 83, toeg. 100/150,
org. Stuc.

VRIJDAG
18.00 u KONSERT Beiaard,gevarieerd programma,luisterplaats: tuin Letteren.
20 u KONSERTVrij podium, in Den Tube (Vaartkom), toeg. gratis, org. Plonzen
ko.

20.00 u KONSERT Soulsister, in Stadschouwburg, org. Vriendenkring 2000.

ZONDAG
14.00 u RONDLEIDING Historische wandelingen door Leuven, om 14 u ver-
trekt de eerste wandeling aan de Parkpoort, zijde Parkstraat. De tweede wan-
deling vertrekt om 15 u aan de pui van het stadhuis, org. de Leuvense
Gidsenbond.
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Vierde Nacht van de Wansmaak gewijd aan Troma

Organisatoren gaan zelf horrorfilms maken

Gert Van Mol (links): "De meest horrorfreaks zijn tipes zoals Ruben Naliet. H

Deze week organiseert het maandblad Teek! haar vierde jaarlijkse Nacht van de
Wansmaak. Op het programma staan deze keer vier films van het Amerikaanse
TI'Oma, dat al jaren grossiert in 'slechte smaak'. Het gaat trouwens niet slecht met
Teek! en het jonge volkje dat daar de dienst uitmaakt, wil méér. Daarom hebben zij
het plan opgevat zelf horrorfilms te maken. Reden genoeg voor Veto om Teek!-
uitgeverGert Van Mol en dito-eindredakteur Ruben Nollet aan de lichtjes over-sized
hoektand te voelen.
Een proefopname voor hun eerste film was vo-
rige week in het Ka2-programma Tilt te zien.
Daarin zuigt een jongedame het oog van een
vriend uit en zaagt ze één van de armen van de
ongelukkige af. Het is trouwens niet de eerste
keer dat een Belgische horrorfilm gemaakt
wordt, maar het opzet blijft vrij uniek.
Ook vrij uniek is het aanbod films dat zij dit

jaar op de Nacht van de Wansmaak presente-
ren. Produktiehuis Troma mag dan wel een be-
grip zijn bij de freaks, de films zijn slechts zelden
op het grote scherm te zien. Titels als 'A
Nymphoid Barbarian in Dinosaur Heil', 'Surf
Nazis Must Die', 'I Was a Teenage TV Terrorist'
of 'Oass of Nuke 'em High 2: Subhumanoid
Meltdown' zeggen al veel. Troma's bekendste
produkt is 'The Toxic Avenger' (en de twee ver-
volgen daarop). De katalogus van het Brusselse
Festival van de Fantastische Film 1992 om-
schrijft die film als volgt: "Alle ingrediënten om
een goede film te maken waren weer ruim-
schoots afwezig: goede akteurs, een geloofwaar-
dig verhaal, een diep respekt voor de vrouwe-
lijke medemens, en een diepzinnige moraliteit".
Lap.
Ruben NoUet: -De vorige Wansmaak-edities
hadden we telkens één Troma-film als laatste of
voorlaatste, dacht ik. De vier films die we deze
week vertonen zijn 'Bloodsucking Freaks', 'Mo-
ther's Day', 'Tromabilia' - een beetje een kol-
lage van gedenkwaardige momenten uit Tro-
mafilms - en tenslotte 'Troma's War'. Troma-
films zijn een beetje een genre op zich, een noe-
mer voor lowbudgetfilms met bedoeld kitsche-
rige speciale effekten en geestige non-humor.
Het is trouwens de bedoeling om rond het begin
van het volgend akademiejaar - zo ongeveer
oktober, november - nog een Nacht van de
Wansmaak te organiseren. Deze Troma-nacht
hebben we gedaan omdat de kans zich voor-
deed, en eigenlijk waren we toch al van plan de
Nacht van de Wansmaak te verhuizen naar het
einde van het jaar. Van die volgende Nacht zul-
len we zelf het programma samenstellen."

(.

,..

Veto: De films die jullie zelf gaan maken zijn trou-
wens niet de eerste Belgische horrorlilms. Enkele ja-
ren geleden was er ai 'Rabid Grannies'.
NoUet «Er was ook al 'Lucker', maar er is nooit
zoiets als een undergrourtd geweest in België,
heel vreemd eigenlijk: men klaagt steen en been
omdat er geld te kort is om echt goede films te
maken, maar er zijn nauwelijks mensen die zelf
iets proberen. Dot gaan wij eens doen, maar
zoals je zegt zijn er reeds andere Belgische
horrorfilms geweest. 'Rabid Grannies' is trou-
wens gemaakt met steun van Troma en zat dus
ook stevig verankerd in een Amerikaans pro-
duktiehuis. 'Lucker' was zo slecht. Die film gaat
over een seriemoordenaar in Kortrijk en is ook

een no-budgetfilm, opgebouwd rond een effekt.
Hij is interessant als fenomeen, maar als film ... "
Veto: De films die jullie willen, hebben wel een heel
beperkt budget, maar toch: onmiddellijk drie films?
NoUet «Van twee van de drie hebben we het
senario al uitgewerkt, met het derde zijn we nog
aan het spelen. Maar van één film is het al zeker
dat hij gedraaid wordt. De realisatie van de an-
dere twee hangt een beetje af van het sukses van
de eerste."
Gert Van Mol: «Drie films maken geeft ons ook
de kans om het ineens goed te plannen. Volgens
mij kunnen we daar namelijk ook geld mee ver-
dienen, als we het goed aanpakken tenminste.
Als je ervan uitgaat dat je één film maakt, kana-
liseer je al je energie daarnaar, en dan is het
gedaan, terwijl je eigenlijk vooruit moet zien en
moet plannen zodat je het kan herhalen. Er
komt ook heel wat volk bij kijken en ik wil die
mensen duidelijk maken dat het niet een one
shot is."

Bek
Veto: Jullie hebben dus ook al twee senario's klaar-
liggen?
NoUet -Die zijn eigenlijk vrij goed, al zeggen
we het zelf."
Van Mol: .'Ruby's Wax', de eerste film, gaat
over een studente, Ruby, die een bepaalde aan-
trekkingskracht heeft, en dat blijkt iets met haar
prachtige huid te maken te hebben. Het blijkt
dat zij een bepaalde lotion voor haar huid ge-
bruikt, Ruby's wax, die zij zelf samenstelt, gro-
tendeels op basis van mannelijk zaad. Zij be-
drijft met verschillende mensen de liefde, maar
dat pakt haar niet zo, die seks op zich. Zij gaat
op zoek naar de perfekte lover, want er is altijd
maar één klein deel dat ze goed vindt aan die
jongens. Uiteindelijk gaat ze als een volleerde
Frankenstein haar eigen perfekte lover samen-
stellen, door haar vrienden te vermoorden en
bepaalde stukjes te gebruiken.-

Veto: Jullie omschreven de films ook al ais 'exploita-
tion films'. Wil dat zeggen dat 'Ruby's Wax' hard-
core-porno wordt?
Van Mol: «Nee, er zal wel veel naakt in komen.
In het begin dachten we dat te doen, maar dan
zou je een aantal extra moeilijkheden gehad
hebben. Je moet dan - waarschijnlijk in het
buitenland - naar mensen gaan zoeken die
die scenes willen spelen."
NoUet «En die serieus willen betaald worden.
Over de titel van de tweede film zijn we nog aan
het bekvechten. Laten we zeggen dat het' Attack
ofthe Killer Dicks' wordt. 'War ofthe Dicks' was
Gert's titel.»

Veto: Ik denk dat 'Attack ofthe /(jUer Dicks' beter zal
verkopen, ai was hetmaardoorde referentie naar de
kultklassieker 'Attade ofthe /(jl1er Tomatoes'.

(foto Karel DeWeerdt)

NoUet «Voila. Het is ook de bedoeling om met
die drie films drie verschillende genres te probe-
ren. 'Ruby's Wax' is eerder erotiek-horror, de
tweede is meer absurde horror. 'Attack of the
Killer Tomatoes' was een beetje mijn startpunt.
De film gaat over een klein buitenaards insekt
dat neerstort op aarde. Het heeft het merkwaar-
dige effekt dat het de penis van een man doet
afvallen. Die penis wordt een dodelijk wezen dat
als je het goed behandelt ongelofelijk genot ver-
schaft. Als je het daarentegen kwaad maakt,
heeft dat nare gevolgen. Die penissen gaan dus
rondkruipen en mensen aanvallen, maar om-
dat vrouwen er op één of andere manier in sla-
gen die penissen kalm te houden, zijn mannen
het voornaamste slachtoffer."
Van Mol: «Die penissen springen in ieder gat
dat ze tegen komen. Als dat niet van een vrouw
is, ontploffen ze."
NoUet «Nee, als ze kwaad worden, worden ze
roodgloeiend en ontploffen ze. 'Attack of the
Killer Dicks' is dus een feministische horrorfilm.
Hebben we achteraf gemerkt."
Van Mol: «De derde film moet ekstreem-ge-
welddadig worden, maar wat het precies wordt,
staat nog niet echt vast. Ik denk dat we die films
moeten kunnen maken met twee à drie-
honderdduizend frank per film.»

Veto: Hoe hebben jullie de medewerkers van de
films opgedoken?
Van Mol: ..De mensen die zorgen voor de visual
effects komen van een priveeschool in Antwer-
pen, The Art Academy. Je betaalt er honderd-
duizend frank of zoiets per jaar en je leert er
grimage en hoe je visual effects in mekaar
steekt. Ik ben toevallig met hen in kontakt geko-
men toen één van hen belde om een gigantische
Alien voor de Filmbank te maken. Het technisch
team komt van Moving Pictures vzw, jonge
mensen uit Sint-Niklaas die proberen een inter-
mediair te vormen tussen de professionele we-
reld en de grote groep van jonge mensen die iets
wil doen maar niet aan de bak komt. Die zijn we
tegengekomen via Teekl.»
NoUet «De regie doen we zelf, maar we houden
natuurlijk wel rekening met suggesties van
mensen met een opleiding."

Veto: Is er een afzetmarkt voorjullie films? Kan je ze
bijvoorbeeld kwijtraken in het videoteekdrcuit?
Van Mol: «Ze moeten zo goed zijn dat ze effek-
tief daar terechtkomen, dat is ons doel."

Deuren
Veto: Is dat niet te hoog gegrepen? Jullie moeten
van nul beginnen - het zal dus vallen en opstaan
zijn - met bovendien nog een heel beperkt budget.
Van Mol: «Neem die proefopname voor Tilt.
Uiteindelijk was in die badkamer tien man aan-
wezig die toch al met film te maken hebben ge-
had. Als die allemaal één woord zeggen, heb je
al gauw een hele zin, hè. Het lijkt me dus niet
noodzakelijk dat we alles van film weten. De
kameramensen kennen hun job, de mensen
van de visual effects kennen hun job. Die leren
ook aan hoe de shots moeten genomen worden
om een bepaald effekt te bereiken, want het is
eigenlijk vooral door de plaatsing van de kame-
ra dat-je veel kan bereiken metvisual effects .•

Boe

Veto: Dat jullie werken met een beperkt budget, be-
tekent dat ook dat jullie invloeden zich vooral in het
obskure lowbudgetwereldje situeren?
NoUet «Ik denk het niet. Als we invloeden heb-
ben, komen die volgens mij eerder uit de
mainstreamhorror, de goede horrorfilms, de
klassiekers, 'The Exorcist', 'Allen'."

Veto: Het kitscherige aspekt van de verhalen lijkt
toch eerder aan te sluiten bij de interesse van de
hardcorehorrorfan?
NoUet «'Ruby's Wax' is geen kitsch, 'Attack of
the Killer DiOO' wel. Het voordeel daarvan is dat
je totaal vrij bent om te doen wat je wil..
Van Mol: «We hebben wel vooraf gezegd dat we
in de eerste plaats op de hardcorehorrormarkt
moeten spelen. We willen onze film kopiëren op
bijvoorbeeld duizend kassetten, en die dan dis-
tribueren in vierhonderd Vlaamse en zes-
honderd Nederlandse videoteken. Dat moet ons
basiskapitaal vormen, waarvan we de kosten
betalen en de akteurs. Indien we die duizend
stuks verkopen, zouden we twee à driehonderd-
duizendirank overhouden waar we de volgende
film mee kunnen maken. En dan is het natuur-
lijk de bedoeling om de film verkocht te krijgen
in het buitenland. We werden een tijdje geleden
trouwens opgebeld door een videomaatschap-
pij. Zij boden aan de synopsissen van de eerste
tweefilms- éénA4 -meetenemennaareen
grote internationale beurs in Canada en daar te
zien of er interesse voor is. Een paar weken later
belt een Koreaan die vraagt een optie te nemen
op alle films voor Korea. En hoeveel wenst hij
daaraan uit te geven? Ja, een paar honderddui-
zend frank. Dat illustreert toch wel het bizarre
feit dat horror blijkbaar deuren opent,-

Veto: 'Ruby's Wax' mag volgens jullie dan wel geen
kitsch zijn, maar jullie lijken toch vooral de nadruk te
leggen op het kitscherige aspekt van horror. Ik denk
bijvoorbeeld ook aan de naam van de filmnacht. En
dat aksent vind je ook in het gros van recente
horrorfilms. Is het genre een parodie van zichzelf
aan het worden, of hoort het gewoon erbij?
NoUet «Ik denk niet dat 'Ruby's Wax' een kod-
dige film zal zijn. Het is gewoon zo dat als je een
horrorfilm samenvat in drie, vier zinnen het al-
tijd belachelijk overkomt. Het is de manier
waarop het gemaakt en gefilmd wordt die het
minder belachelijk maakt."
Van Mol: «Ik denk dat de grootste horrorpren-
ten er een beetje humor insteken om het te rela-
tiveren."
NoUet «Het is ook het gemakkelijkst. Het is heel
moeilijk om een goede, serieuze horrorfilm te
maken. Daarom worden er ook zo weinig derge-
lijke films gemaakt."
Veto: Wat is het volgens jou dat horrorfilms aan-
trekkelijk maakt?
NoUet «Ieder mens heeft een veld van verwach-
tingen dat gekreëerd wordt door ervaringen,
door wat je geleerd wordt, door wat je iedere dag
meemaakt. Dat zijn dingen waar je kontrole
over hebt. Een goede horrorfilm begeeft zich op
de rand van dat veld en rekt dat een klein beetje
uit: hij laat je een stukje meegaan en zet dan een
stap die je totaal niet verwacht. Het goedkoopste
voorbeeld daarvan is het 'boe' -effekt. Je doet een
deur open en iemand roept onverwachts boe.
Een goede horrorfilm doet dat iets subtieler."

Satanist
Veto: Maar uiteindelijk gaat 'boe' ook tot mijn
verwachtingsveld behoren, en moet je de volgende
keer bij wijze van spreken al met een kettingzaag
afkomen. Waar is dan het einde, zullen moraal-
ridders vragen.
NoUet: «Die moraalridders hebben ongelijk,
want een uitgebreider veld van verwachtingen
zal maken dat mensen er beter en kritischer mee
kunnen omspringen. Het is niet omdat je din-
gen toont die in de taboesfeer zitten, dat je
daarom slechte dingen doet. Het hangt er ook
vanaf hoe je het presenteert,»
Van Mol: «Hoe meer mensen zo'n uitbreiding
van hun verwachtingsveld krijgen, hoe meer
mensen dat als een vertrouwd veld zullen zien,
maar dan ook kritischer zullen worden. Zo van
"De boe van die was wel beter", of"Die boe, dat
is kunstige boe", zodanig dat je ook op dat ge-
bied veel meer interaktie ga(\t krijgen met het
publiek. Het is daarom dus nog niet slechter."

Veto: Wie is de doorsnee horrorfan eigenlijk? Is dat
de langharige satanist die op zijn kamergeknield zit
bij een pentagram waarrond zwarte peniskaarsen
branden?
Van Mol: «De echte horrorfreak is een zachtaar-
dige, timide twintiger of dertiger. Die satanist
hoort er ook wel bij, maar dat beeld beant-
woordt niet aan het profiel van het overgrote
deel van de liefhebbers. Onze winkel is ten dele
gespecialiseerd in horrorprodukten. Wel, de
meeste mensen die dat soort films komen ko-
pen, zijn tipes zoals Ruben Nollet.»

Kris [ccobs
De vierde Nacht van de Wansmaak gaat door op
dinsdag 21 februari in zaai 6 van Supen:ity 1. Per
film betaaI je 170 fr, de hele nacht kost 600 fr.Het
evenementgaatvanstartom22.00 umet7roma's
War, gevolgd door de verkiezing van figuranten
voor 'Ruby's Wax'. Daarna worden achtereenvol-
gens 'Mother's Day', 'TromabiHa' en 'Bloodsucking
Freaks' vertoond, respektievelijk om 00.30 u,
02.30 U en 04.30 u. Voor kaarten en meer info:
FUmbank. 23.38.17.


