
Kots-à-projets:
nieuwe wijn
in oude zakken?

Unief geeft
fiato= de laarste maand wmIr", oude jaar. IH maand

waarin de universitaire over-
heid na ellenlange diskussies eindelijk
het fiar gaf voor de start van de pro-
jekt/when. Wal houden die projekt-
huizen eigenlijk jn? waarin verschil-
len ze van gemeenschapsllllizen7 Zijn
de kots-à-projets een goedkope
imitatie van het systeem zoals het in
Louvajn-Ia-Neuve bestaat, of was hel
de enjge mOf}eUjkheid om het bestaan-
de aanbod aan gemeenschaps/luizen
in Leuven uit Ie breiden?

Dl' vraag naar gemeenschapshuizen laat
zich in reuven al geruime tijd sterk voelen,
vënult twee verschillende bekommerrussen.
Teil ~~ het vooul oudere}aal'$..dîe
deze vraag stenen. De konklusie van de
Raad van SlUdcntenvoorxknlgen lag dan
ook voor de hand: vooral ouderejaarsru-
denren voelen zich aangetrokken tot ge-
zlnsbenederende woonvormen. Aangezien
het bestaande aanbod van gemeenschaps-
huteen veelte beperkt blijkt, wil de akade-
mtsche overheid haar steemje bljdragen om
het bestaande aanbod van gemeen scha ps-
hulzen In Leuven op te drijven. Ten tweede
is men ook van plan een gemeenschappe-
I1jk leitmotiv aan de woongroep met' te
geven. Door te gaan werken rond een voor
de Raad Interessant projekt In de sfeer van
demokrausertng. milieu, solldarlrett. kul-
tuur, spon. Integratie of andere thema's.
hoopt men de studenten In de toekomst
opnieuw meer samen Ie brengen. Zo slaat
men twee vliegen In een klap.

Het bestaande aanbod van gemeen-
schapshulzen uiIbreiden dus. Daarvoor
dient men echter hulzen aan te kopen. En
hier wringt het finandt'lt' schoemje. De
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aankoop van bijkomend patrimonium Is
een beslissing die gevolgen heeft op andere
domeinen. Immers, mdlen men geld vraagt
voor aankoop van nieuwe gebouwen, dient
men automatisch te besparen op andere
posten zoals groot onderhoud, voeding.
gezondheid en soctate dienst, Hierbij komen
dan nog eens een aantal twijfels, gestoeld
op negatieve ervaringen uit het verleden.

Afgeleefd

Die negatieve ervaringen met gemeen-
schapshufzen dareren vooral uit de jaren
zeventig en tachtig, Ook toen ekspcrimen-
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denbelevlng. 'twee zaken die de karoljeke
Intellektueel - zoals hij in de naue droom
van de Leuvense universitaire overheid
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teerde de hulsvestingsdienst mei gemeen-
schapshulzen. Dit bezorgde de universitaire
overheid echter een serieuze kater. De
hulzen die de universiteit huurde en verder
onderverhuurde aan studenten werden op
dl' kortst mogelijke tijd afgeleefd. Op die
manier emseonden er ernstige problemen
bij het vcrlaten van de butren. De eigenaars
eisten immers dat men de huizen in de OOT-
sprönkëlljke staal terug zou overdragen. 011
bleek meermaals problemen te geven en de
les die de universiteit hieruit trok. was dan
ook dal er voor een projekt rond gemeen-
schapshuizen een strikte opvolging noodza-
kelijk is.

Het schrikbeeld van het afgeleefde en
slccht onderhouden gemeenschapshuis
bied tot op heden bestaan en bemvloedde
de dlskussles allesbehalve poshief. DI' uni-
vershen eiste dan ook een aantal garanties
vooraleer ze mee in het bootje van de
thema huizen zou stappen. Deze garanties
werden uitgewerkt onder de vorm van een
aantal tegenprestaties. De vraag om rlch In
te zeilen voor een groep van mede-
studenten volstond in de ogen van de unlC'f
niet langer. Potentiële bewoners zouden
zich in de toekomst ook voor een thema
van algemeen belang moelen inzeilen. Op
die manier koppelt men één van de belang-
rijkste taken van Sociale Voorzieningen-
het kreëren van woongelegenheid - aan
behoeften als begeleiding. integratie en het
engagement van studenten in de maat-
schappij. Een eerste meerwaarde ten op-
zichte van gemeenschapshuizen dus. die
men aan het projekt van de themahulzen
tracht mee te geven.

Een andere meerwaarde van de hulzen
ligt op het gebied van waarden en waar-
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De Aidskampagne van Medica

Leven met seropositiviteit
eezt el! volgende weken loopt de

tweede editie van de Aidskam-
pogn#! die door Medica wordt

opgeur. HoogIepuIlt is de Aidsweek
die begin' op 16januari. 1" het kader
van deze aktie zal de Leuvense stu-
dent kunnen deelnemen aan allerlei
aktiviteiten die rond dit thema wer-
den aangeboden. Doel Val, de kam-
p09t1e VQndil jaar is, naast preventie,
ondermeer JuN wegnemen VOtl onbe-
grip en angst. Deze gevoelens over-
heersen immers nog al te zeer bij onze
kontakten met seropositieven.

Het rode lintje is hel internationale sym-
bool van hel Alds~wmlzijn en de: soudart-
tdl mei htv-posuleven. HCI lintje moel ook
duidelijk maken dat seksualiteit legen-
woordig op nog een bijkomende moeilijk-
heid 51Uh, Aids heeft er namelijk voor ge-
zorgd dal seks door iedereen op een veilige
manier moet beleefd worden. Dil soltdart-
tëitsteken sluit heel goed aan bij hel doel
van de kampagne.

Dagelijks wordt wereldwijd aan vele
mensen het pijnlijke nieuws meegedeeld
dat ze seropositief zijn. Hoe verteer Je der-
gelijk nieuws, hoc reageert je omgeving.

hoe kiJk Je zelf tegen je vriend(ln) aan als
die plots seropositief blijkt te zijn7 Deze as-
pekten wil Medica dil jaar konkreet wal
meet In de schijnwerpers brengen. Medica
wil er ons mei haar kampagne dus op wij-
zen dat we pas stilslaan bij seropositiviteit
wanneer we er in onze eigen omgeving mee
gekonfronteerd worden. Aanvaarding van
hel feit dal deze mensen sercposntet zijn is
zeer belangrijk, dît is Immers een eerste
stap naar de integratie van seroposhteven,

Maar naast een senslbtllsertngsakrte wil
Medica ook de andere dagdagclijkse proble-
men van de seroposülcven onder de aan-
dacht brengen. door verschillende akties.
Op drie december 1996 organiseerde Medi-
ca in samenwerking mei andere Iakuhetten
reeds een aantal workshops In Leuven. Nu
wordt ook het sekundair onderwijs bij deze
kampagne betrokken. Gedurende de eerste
drie weken van januari zullen geneeskunde-
studenten in de Leuvense middelbare scho-
len een lessenreeks verzorgen, waarin pre-
ventie centraal zal Slaan. Op donderdag 16
Januari wordt de start van de Aidsweek
gegeven, met een debat rond de psychose-
ciale en financiële problemen waarmee se-
roposttteven gekonfronteerd worden. Ten-
slotte word! er op 22 en 2J Januari een hu-
moravond en een folkavond georganiseerd,

Alan Greenspan krijgt eredoktoraat
'rradtucneet worden de eredokteraten op trcburns (2 tebruerü uitgereikt. Maar er mag al
eens afgeweken woroen van die datum. Dit jaar w"rdt de vcorzruer van de Amerikaanse
centrale bank. Alilll Greenspan. een drietal weken eerder dan lijn vrcr 'kugënntcn" /Hel
de ure! doctor honoris C<HI:;..).gehuldigd. -

Gre-emp.m heeft in zijn flmkrle meer greep or de Amerfkaause ekonomie dan de I)fC-
sideru. Door de po5Itie van de verenigde Staten en dl' dollar 1'>]1 wereldvlek. draagt hij I>(_,k
de grootste verantwoordefjjkheld voer het behoud van de internationale prijNabilileii.
Dat zIJn macht (Onverantwoordelijkheid grOOI lijn. !J.eWCt'ShiJ begin december op treffen-
oe wijzr. Een toespraak IiJden~ een dmer van her Amt'rikilanl>l.' hl\l1IUUt voor öndememm-
gen deed de nnanctële markten wereldwijd schrikken. Zijn waarschuwing voor de Irrauo-
nek uithl"l\I1~ll('iJ die vooral ..k iI,ll1Jdenmarklen in h,!ar "rrl'p wu kunnen krjjgen,
7.Orgde voor een verlies op de markten van Am<;I('fd",lI1'1hit Tokio. VoISl."n~I!'tn mt'dc'Yf'rt(;-1
sier van Greenspan. had hij dil )kdll~ terloops geze~d en ,,"ai hij7.. lf verrasr door hel ...Itekt.

Alan Greenspan (61) heeft Il..l~oplatere leeflijd LIjn sunnes ekonomie afgemaakt. hij
was toen al adviseur van preadem JIOi ....on. I....ner \\Ia~ hij lid \·an v,·""hillende adviesraden
van de repubhkemse regertngen. HIJ heeft al~ voornnet van de centrale bank - een funk-
tie dil" hij al rlcn jaar uitlX'fI;ont - een zeer grote geloofwaardigheid kunnen opbouw(~n_
Dh dankt hij aan hel feil dal hij net als zijn vOOfganj.;er volcker enn sl<t<lj.(tJe lnflatle laag
IC houden. Bij volckcr ging dil echter ten koste van zeer hoge renteveeten en een diepe
recessie. De laatste jaren 7.1JI1de Verenigde staren er eduer in geslaagd een ekonomisch e
groei Ie torseren en banen Ie krecrcn. NalllurhJI.. een met onaardige vcrwezenlljking voor
dl'ze oud-saxotcntsr van een rondnekkende jazzband.

Dinsdag wordt de man 01Jl 'I 4'1 u. verwacht op het stadhuis voor de ondertekening
van hel Gulden Boek. waarna de stoer van rogan hem naar dl' Preter de Somer-aula be-
geleidt. DaM 1,.11hij na enkele roespraken - onder andere van premier uehaene - zijn
eredokteraat in ontvangst ruugen nemen. Na de nblig,lte reeenne en lunch. wordt hij om
16.00 u. weer naar de lucfuhaven gebracht. Over deze uurelklng en meer tnronnaue over
de andere eredekteraten kan u beet de Veto's van de volgende weken in de gaten houden.
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Dal is de naam van een jongeremener lil

leuven. dat dringend op lOek i~ /Iilar IIV,l,111
(m/v) akleuTS el! vlt'r mUlil..antt·11 (tu~~l'n
15 en 20 jaar), om samen ('cn nkuw~· h'a-
lerproduklie op It' lellen. Alk komedianten
die l'kh hicrdOtlr aangesprnl..en vlieten
kunllen de hoorn van dl;' haak tidl\ell en
stilnte pede bdlen naar Artl(lr\Jrn/F.lbu1cll~
op Iel. 22.78.55 (voor 17.00 u) u! 23.17.59
('~ avonds). Dl' rl'pelilieperiode begint in
maart l'n de I'fI:mlt"'re is voorzien op h.·,
vierde inteTllJlionllle Fabult'usfe\tlval tij·
dens de herl~lvak.lrHie van '97.

S1errenlachi
\-Vk mell'ijn kop pt·r St· op TV l[)innt'nkon
VRT) wil, kan schrIjven naar -1''1 z.lt·kt
TV-lillen'-, Kamer 8l24. 1043 Bru»e!. Ot'
opl'nhare onHol.'p is namelijk (vrudllcluo~?)
op wek n(lnt jongeren - de ·Sll'rrl'l1w<1dl-
Iers' lijn op - die zin hebhl.'n ,)01 achll'r ~n
voor de scht'rmCI1 Ie konwn wl'rl..,'n. ab
IITcSentaloren, animatoren. ,-n nOl'm maar
op. En dan Il(>gdurven l'egg("n dal er gel'n
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l<Jek()m~t i~ voor de jeugd.

A__ I_I_ A.
~U"ldIG naad verkiest
Sociale Raad zoekt twee gcengagcerd .. kan-
didatcn om de studenten te venegenweer-
digl·n in de Vereniging voor vtaemse SIU-
denten (VVSI. Kandidaten kunnen zich
komen v(l(lr~lelien 0Jl til' Algl·mene Verga-
Jerillg van VrlJd,lg 24 j,muari uln 22.00 ti in
de 's Mele"~lr,lal 5.

Minder auio voor meer mObiiiiei17
Een st.'cd, ~rneicnd ,lal1lal ~tudenten koml
IMaTlt-u\ en met de auto. -SUtI)mi~l·n rijd>;,n
er dl..e dag m('e nailr hui~. illld.·n·n ~Iecht~
e~n kl-cr per week. "Hu)~en !ll'men de ilU-
I(I·Sheel 1'0',11plilats in t'J1 wCJnkn 7.eop les-
dagen OImndig gebruikt. Studelllen,llllO'S
hun'n niel in <ie sind. De abl<1l111van het kOl
n<l.Jrdl- 11."\ i\ noon te gmut om te \'oel of
Pt'f Iit-,~ alle leggen-, zo luidt IWI blj de stad.

lt·u\\·n I~ l'en çtudentl'n~tdd blJ uits!t'k
en de \lmJelll wmdt ook wd ~emakkdijk
g<:'\I~eerd W,lllllt'er er li~h problemen sld-
kn. Fr ISduidelijk ~pr,l1..l'\',ln l'l.'n ~m('icll(1
m"bilill"iI~l'rohkem. dJI 11,lOdin hand gaal
mCll·en h/l'lll'(]lendt' inlln.,hilild' van een
~It·t·d~ f.:ttltl'r (kei van d,' OcHllking. een
);ro!.'iend unveiligheidsg(·vot:1 en ~tijgendl'
Imli('uprohll."mell l'n el'11 ahl('l!1elldl' Il'd-

Alle lezersreakttes kunnen bezorgd ,..orden op het rcdaktjesekretartaut in de
's Meiersstraat 5, 3000 reuven en moereu véör vriJdagnilrnidllilg 16.00 ti binnen zijn,
!ielst op diskene ol via e-mail vel{){lhagar.ans.kuleuven.ac.be.
De brieven moeten betrekking hebben op In Veto behandelde onderwerpen ol op

Leuvense [studcnren-jaktualüett. Anonieme brieven komen nooit In aanmerkrug. tie
schrijver moel steeds naam, vtudiejaar en adres bekendmaken. Slechts uitzonderlijk.
en na uitdrukl..elljk en gemotiveerd verrock. kunnen ze weggelaten worden in Velo.

Brieven die langer zijn dan 2400 tekens (spaties inbegrepen, wal OVt"TeCI1konu met
:t 1.5 getikte bladzijde met dubbele tmcrünte} worden In pnncipe ingekort. DI.' redak-
ue behoudt zich hel recht voer brieven niet te plaatsen.

• lezersbrieven

Op het podium zullen we ondermeer wor-
den getrakteerd op luka Bioom en zullen
de winnaars van Studio ürussers WP Stut-
Jens wedstrijd op de lachspieren proberen
In IC werken (zie agenda en Veto volgende
weck). Zells in het kader van zo'n serieuze
kampagne mag er al eens gelachen worden.

De opbrengst gaal naar hel Zorgfonds.
dat mensen met hiv/aids fmancieel zal on-
dersteunen. In 1994 werd het Overleg Zorg
opgericht. een kruising van een denktank
en een lobbygroep. Enel"l'ijds sporen zij de
tS-'korten en de problemen in de opvang van
mensen mei hiv/aids op. Anderzijds trach-
ten zij strukrurele veranderingen te reense-
ren. Eén van de belangrijkste knelpunten
blijkt de enorme finandële last die de ver-
zorging van een hlv-Infeküe met Zich mee-
brengt. Een maandelijkse kost van 18.000
frank voor medikatie en verzorging is geen
Ul'tzondering. naarenboven zijn mensen
met aids vaak niet meer in staal om hun
job uit te oefenen. Hierdoor zijn -.:eafhan-
kelijk van een vervangingsinkomen. Maar
om dit Ie verkrijgen moel de administra-
lieve mallemolen op gang worden getrok-
ken. De langdurige erkenningsprocedure
maakt hel voor mensen mei hiv/aids vaak
moeilijk om een financiële tegemoetkoming
IC krijgen. Omdat deze procedure lang kan
aanslepen beleeft de patiënt zijn laatste Ie-
vcnsmaanden vaak in mensonwaardige om-
srandlgheden. Daarenboven geven de art-
sen die de beslissinjolen nemen inzake socia-
le rcgemoctkomlngen soms omereent noga-
tltof advles Dit urndat 1(' onvoldoende op dl-
hOtlgte lIJn van hel wisselende vcrloop van
een hiv-infektie. Een cynicus zou zeggen
dat iemand mei hiv gelul.. hedl als hij \"01·
doende ziek blijklop het moment dat hij
voor de adviserende arts moet verschijnen.

Daarom ijver! hel Overleg Zurg voor
het versoepelen van de toegang 101sociale
tegemoetkomingen voor mensen met
hiv/aids. Zelf hebben zt' hel gOL-d1.'"voor-
beeld gege\"en om in samen\lerking met
het Vlaam$ Aldscoordlnaar (IPAC) hel zorg-
ronds op Ie richten. Di! is een speciale rl-kc-
ning om mensen nWI hiv/aids financieel bij
re springen. Men~en IIn-1 hiv/aids dienen
d()5~iers in en ontvangen lmanciële steun
voor medische kosten. Alle bcrrokkcncn
bt'~dfen dal het 2orgfond~ niel meer dan

een tijdelijke- eplosslng kan zijn voor men-
sen mei aids die in nood amen. Een srruk-
rurele financiële oplosstug blijft het eind-
doel. ;

steter Van Heek
Raf Getlts

baarheld (stadsuitlltdding). Ik meuwe uh-
dagingen inzake mobllucu dtenen vla de
mldig e know-how en Inaill~ch,lr[l('lijl..L· di~·
ku~~ie Ie leiden tot een glolMle ruobilucirs-
aanpak met viste. Bovendren kan men til'
uitdilgingen niet uit dl' weg gaan door de
problemen alle schuiven op een ded I'iln
de ocvolkmg. in ca~ll de ~Iudenten_

Ecn lijnm.lliJ! nl'! 1·.111gOt'dklxl)1 open·
bilar verV<lt'r, degelijJ,.e ~p,,(lrvt·rbmdlngl'l1,
de lltldlge lictsilkkOlllodalic en een \·('itlJ:
\·ul.'lgangersverkel'r vormen l'en l'l'P;I,' ~1,1J1

naar el'n andere mobilill'ÎI.'n e('n ledoore
~1<1dIn leuven gaJt men de liet~er~ ('(·hter
~lt·I.'(h harrier aanpJI..I..el1 Tnwljl dl- fkl ....·r
het mO.'1 ~tt'J!en mei hll()~11118.800 ·gdlTel..-
ki~e· tit·I'~I,ll1in~t'n lijn l"T planm'fl v()(>r
!lt'f.: O1('l'r iwwparkl'l"I·l'lJal'l"11 binnl'!1 d..
ring. In legenSletlin): tot tk ~Iad wt'n~t 50-
dall' RJ.ld (Sor,ll dt' nieuwe uildagll1g('n
I1kt uil de wt'g Ie g,l,ll1 Sura plnl al langl'l
\"C)0ll'l'n nkuw beleid inlclke 1l1Oblllleit.
Soril h l't'n van tie inillalil'fn.·llll·1"'> van Vt'!o
~Veili); l'1I Iëkologi~, h in I l't1\ en Op de
liet\) .• "Cn ~uciJJI 1I.'Wt'rl..~ldlillg~prujl'kl
meI l"t"ll d(liddljk t·klll,lgi,dll· invJI')lIwk
Via de req·clagl' van <1l11kIkt\wr<1kkt'l1
kunn ..n kdn jJJr wn'r l·l'n duizl'IIdtill ~tu-
dO'l1lt-tl\oor amper dtllll·nd Iranl.. I.·l"nJJJr
1,1n" in ll'U\Tn rondlit'l~l-n.
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El·n nit·uw mobitill'ilsplan (1/121'961
70rgl nmr l1i,·u\\(""uilgilngspulllen en uit-
ddgmgen. Hmendil'n mot't men z'n l'i~le
blijven toel't·n ,1,111 Ik mogelijke h.rilickt'1l
l't1 mag lJlell 11<"1m",ll~ol).lppdijk ddlal niet
Ul( tie \\l.g gaan. Vand,1.lr dat wij u graag
uilmKligt'll OIn }:('dacht ..n uil Ie wissdl'n
rund hel th(·mil mnhilill'il SIHing genl~1
el'n\ billlll-n hlj ~"ra in de 's Meien~lraal S.
dkL· wt'rkdag '"'~t'n I" 00 en 18.00 u. (11
td. 22.95.41.

FieisbOeies
Slt'eJ~ met"T \(ud'·Il1,·n 7ijn h>;,t~ladllolfer
\,111hl·t rl"jlrl'\\ld ",lIl~heleid ten opzichtc
\an IÎCt)t'r~. Om "Il (-,'n ild("kwate en ~truk-
lur('k manIer hll'rop it· I..lInnen realwren
wordt dc \\l·rl..gn ...·]l mnhllileit v~n Sooale
I~ilad \"(,or tk gelq~enhdd olllJ!l'd(>upt tn
el'n I..ladltenbliro. !.t'llIedl'r die zich onhL·m
ht"llc111ddd vvelt ol gekonlronteerd werd
meI een liel~ral1.ia uf meI ("en boete van
2.000 IroJnl..t'n mn'r, I..an met zijn/haar
I..lachten Il'n-dn hij !>ora f7ie Il(lger).
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Ginkgo Biloba en UP-projekthuizen

Geloven in ekologie of
ekologisch geloven
eedaten lam zich wel iets voor-

stellen bij gcmeellscllapsllllÎ-
zen. Deze worden immers be-

woond door studenten die het nodig
vinden om oudermeer samen te ko-
keil, samen huisnouaproäukten aan
te kopen en meI z'" allen naar de film
te gaan.O/) die manier o... st..ol er CCII

veel hechtere band /fIssen de hewo-
liers. Toch is er IIog een klei" versctüt
sussen gewone gemeellscllOlJslmizell
en gemeeluclrolJsllllizclI die werken
rona een bepaald thema, de projekt-
huize", Elders werd de meerwaarde
vall projeklhuiUII aangetoond. wie
eenter genoeg heeft van de teorie ell

eens wil meemaken "De het er in wer-
kelijk/leid aan 'oegllQ' in een projekt-
lil/is gaal best eem eCII kijkje nemen
JIJ de themahuizen vall de Universi-
taire Parochie (UP) of in het Ekolo-
giscll Huis Ginkgo Biloba, gelegen in
de vtomineenstraat 116. Maar wie
dat te ver of Ie koud vindt, kali ecllter
ook vanuit zijn tuie 1'11 warme zetel
het hiernavolgende artikel doornemen.

Belden beogen Ill'l1.cllde doul, namelijk het
groeperen Val] mensen om hen samen te
laten leven en werken rund één ol meerde-
re urema's. ,'"laM bij de konkretc invulling
van de7C doelsldlin): vcrscbülcn ze wezen-
lijk van ('IkOIoH,WOIarin de eemecnschaps-
hulzen van UP vooral hel samen leven en
hel samen geloven In al de mogclljkc scha-
keringen ccmraal 5101,111,werkt men bij
Ginkgo Bilöba meer spectüek rond thema's
mei een soone en ekcloglsche bekommer-
nis. Toch staar bij beide projekthulzen
respekt voor mens en milieu centraal,

Redding

Bij UP spreid I men een beperkt aantal
thema's OVI'Teen elftal gcmcenschapshui-
zen. Elk van die gemeenschapshuizen lel!
lussen de viJf en de twlrulg srudernen die
een nee! jaar rund een bepaald therua wer-
ken. Hiertoe houdt men wckebjks een kot-
vergadering waar dl' groep in sarncnwer-

Prt(in rU Mrt! l'UlrPVDK

king mei een korpastor akuvlteueu en .1!..-
lies voorbereidt. Op sectaal gebied werkt
men in de up-rhemahuben rond projekten
als gastvnjhefd en mulukuuurcel sanwute-
ven, Ook het milieu komt a,1I1bod, Dit ge-
beun t>ij 'Ekogcnc', ven projekthuls waar
een aantal groenvoelende Jungeren willen
samenleven vanuit bewogenheld vuur de
mens en het milieu. Hun kri~l('[ijk gdoof
en bijbeheksten gebruiken lij alv lnsplrarle-
bronnen. Daarnaast is er {lok 11~ een pro-
jekthuis dat dient ab vcrkonpspunt voor
wereldwinkel- en sclldarhchsprodukten.

Het geloofsaspekt is de drijvende kracht
achter de werking van de UP. Zo bereidt
men gezamenlijk de eucharistie voor en
verwacht men van de inwonere engagement
in de parochie. De eucharistieviering ver-
schaft UP trouwens ook de mogelijkheid
om wekelijks een aanlal initialieven bekend
Ie maken. Andere mogelijkheden die UP
hiervoor heel! 'Zijn de ultpaknocht. Jona, de
Campuskram en mond-aan-mond reklame,

Beweging

Ginkgo Bilobn hooprzljn doelstellingen
op een andere manier te bereiken, In plaats
van Ie kiezen voor dl' ur-stratcgte, name-
lijk een beperkt anntalthcrna's in verschil-
lende projekthuizen. hedl men hier slechts
één huis waar vele maatschappelijke pro-
jekten een plaats krijgen, De IIIce~1 be.kende
ervan zijn Genoeg!. het Groen Jongeren
Nelwerk Jong Agale v (sinds december op-
geheven), de Wereldwinkel en Se~uad'ra/-
Lcuven2000. volkskeukens. (cyber)happe-
nings. aktivnehen. vergaderingen, folders,
tijdschriften en rcnslouc (10k Tv-program-
ma's zoals Zapland :djn aktlviteiten waar-
mee dl' crgauuaues hun blijde boodschap
uitdragen. Op deze manier tracht men thc-
ma's als derde wereld en milieu, mobiliteit,
IlIeUWl' media en internel (zie veto vorige
weck) te promoten.

Door de overvloed een orgnnfsatles en
aktlviteiren lijn de inwoners van Ginkgo
Bilaha genoodzaakt hel koueven en het en-
gagement in verschillende verenigingen en
thema's Ie scheiden, zonter zou het studie-
leven van de kor bewoners teveel betast
worden, omdat er een honderdralleden

aktief bezig zijn rond dele thema's en er
nog een veelvoud op informele manier
zouden meewerken. worden de bewoners
niet echt overbelest door hun opgenomen
engagement.

Schwung

Naast al deze oosnreve geluiden valt er
bij Ginkso Biloba ook een zekere vorm van
ougcrusrhcid te bespeuren. Men merkt dat
het engasemem van de jongeren aan het
verschuiven is. De traditionele vergaderin-

(fot.., P~lfr Crumfrs)
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gen van de versetullende verenigingen ken-
nen volgens hen minder sukses. Jongeren
t:"ng,1geft'n 7kh liever rond een aantal kon-
krete zaken, en verlangen ook dal tnhoude-
lijke akuvrtcnen professioneel I-leorgani·
st'l'rd worden. Men blijft lJij Ginkgo euoba
dan ook zoeken naar nieuwe en kreaueve
furrnule~ om tut een dtnanusche beweging
Ie kernen. Mbs...hien \ ia de KOls-à-Projet?

Wim Van de; M('('rsch

Kolen
vervolg van I). 1

U'[',dlrJn1 - mch wd op hel li]! geschreven
staan. En IIp welke rnanier k,1I1 dil beter
gebeuren dan door het srirnuleren van
studenten om rn een eerere nrieruerende
fa~{' een ~I"l'11'7{'IU'n naar een waarden-
bclrvcndc mi hiruw!l dt· rua'"ll"happif?
Den' argunn-nu-n namen de laal~le twijh-Is
rond Ik ,I.ln van hl'l projekt weg-

T,)(h Iw.·fl dl' uruv r-rvucu I"l)"rlopi!l
Iw,lnl,'n ''1'11afwachn-nde houdmg aan H'

netucu. Ik7.' Il'ru~Ill>LI(kl1llhl'ld Î, voornlte
wijn-u ,1,1111ll"1f.'it d,lt (k KU L~'Uh'l1 voor
\011~.'rl,1jaar no)! 1lI~'1bereid ie 7IV,He inl vs-
ll'fill~t:"r1 door rl' voeren. Wd zullen er in
~'l'1I,lantal re~itkt1lrl'<' dk ,1<111.1:(1)\11ouder-
houd h'l' li)11drie ,,'rdiq,ill~l'll ll'r beschik-
!..ing V,111[WI prujl'!..t gl'~tdd worden. Op die
rnanier lull"lIl'l'rl IkniJ.:lilllIll'l1'{'1l onder
eh- wakende Ul"l'l1\,111de lIrllH'r~Jleit vaua!
VOlgl'l1djJJr d,' hJll' krijgl'n uru rond dri,'
1'f001l'kll'r1 Ie ,,·ah'u Iudh-u I.l·l'rin ~laJ:WIl
d"I.I' lJ,l!.. tut een goed cimh- te brengen.
wordt l'f )!{'dathl JJII d,' uubrciding van het
projekt. Hn-rv onr zulh-u er cchtcr ccrvt r-en
aantal ander.' hnanrn'rv gevonden moeten
worden.

Wim V'III der Meersch
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De nieuwe politieke kultuur (1)
Sedert Zwarte zondag, nu alweer bijna zes jaar geleden, beweeg! er 'ieb' in hel aelgtsche politieke landschap. De schokgolf die

de verkkzingsuilslag van 24 november 1991 met zich mee bracht, 7elle echter weinig zoden aan de dijk. Dat werd in augustus van
vorig Jaar nogmaals op een pijnlijke wijze duidelijk gemaakt. Hel gevolg hiervan was dal dl' roep om vernieuwing luider werd dan
0011.oudenessen heen tedereen op hel gevaar af khcheernatlg Ie klinken. de mond vol van de nieuwe politieke kultuur, Op
Initia. iel V3n kemervcorztner Langendries (PSC) bijvoorbeeld werden een aantal weken geleden de \'OOI7.ÎIII:I"$van alle partijen
uitgenodigd om hierover de koppen bij elkaar Ie steken. En ook op vteams nivo wordt onder impuls van Norben de Barselier (SP)
druk gedebatteerd over de alschafflng van pouueke kumuls. Maar niel alleen binnen de grote partijen hech de Witte Mars heel wat
diskussie rosgc ....eekr. Op tal van utvo's ontstaan nieuwe mnteucven die proberen een antwoord Ie geven op de malaise: binnen ons
IlO!itiel..bestel. De komende weken willen wij een licht werpen op een aarnat van die lnltiatieven. Niet enkel vanuit een bezorgdheid
voor dcmckratlsche waarden. maar vooral omdat bet jonge mensen zijn die in dit gebeuren een belangrijke rol tC spelen hebben.

"Niet alle oude politici moeten
oprotten"
0"de week "!:oorKerstmis heeftPieter vandekerckhove ontsloq

genomen als nationaai koördi-
nator vall JOligAgalev, Op die manier
wil/Jij de handen vrij hebben om mee
te werketl aan lIet hij elkaar brengen
va" politiek geëngageerde jongeren
rond een "positief inspirerend, radi-
kaal-demokratisch etl progressief al-
ternaüeî": het Ce"tnml voor Politieke
vernleuwinq (CPV), Dit «lItru," wiI
impulsen geven die nodig zijn 0'" tot
een nieuwe progressieve politieke kul-
1111IrIe komen,

Pleter Vandekerckhove: «Br ziJn de afge-
lopen jaren verschillende Ilogingen onder-
nomen om lot politieke vernieuwing te ko-
men. Ook Jong AgaÎev heelt in hel kader
van sos-demokratte samen met vier [on-
gerencrganlsaües van politieke partijen eer.
éénentwïmjgpumenplan goedgekeurd voor
politieke vernieuwing. Maar hel zal ver-
schrikkelijk moeilijk worden om daarven
iets te realiseren. Oe reaktie van Oe croo
op het Jongerenplan was bijvoorbeeld tipe-
renrl lIiJ '1<'1r rtar Frik FJIl;l, IO(Jr7;11t>r 1',10
de VLD·jonj.!C"rt:n,wel erg gdrustreerd moel
zijn dal hiJ zijn eigen partij in vraag durft te
stenen. Bet huidige politieke klimaat laat
volgens mij niet veel ruimte voor politieke
vernieuwing. Binnen Agalev dacht ik In
een partij [I." zlttcn die een korrekte analyse
SdI van de poftuckc problemen en die er
akkurare antwoorden op formuleerde.
Maar ik ben niet doof gebleven voor de kri-
riek dat bijvoorbeeld de partij Ie moraltse-
rend en anti-technologisch zou zijn. Verder
zijn we bij de uitbouw van Jong Agalev ge-
storen op een aantalmocllljkhcdcn. Jonge-
ren van bijvoorbeeld de volksuntc cn unaf-
hankeljjken. bleken grotendeels 101eenzelf-
de analysc ICkomen over het huidige poli.
tieke klimaat. We wilden dan ook samen
een signaal geven voor politieke vernieu-
wing. Persoonlijk heb ik dan ontslag geno-
men, om mijn lunktie binnen het CFV niet
te kumuleren met mijn Iunktle binnen
Jong Agalev .•

Wegen

Veto: In}t ITijt tribrmt m lH Mort/tn blijf jt
}Jul VQagover wal dit \"'tmituwillg mhoudtlijk
motl zijn.
Vandekerckhove: ~We willen het bestaan-
de politieke landschap bevragen. Velen heb-
ben het gevoel dat de bestaande politieke
partijen niet meer in staat zijn om een tref-
fend antwoord Ie formuleren op de huidige
problemen. Dit b voor een groot stuk te
wijten .1.111de harde partikratie. Dl.'partijen
blijken veel meer geïnteresseerd te zljn in
het veilig stellen van hun eigen belangen.
wij willen een beweging en, wie weel, op
termijn een politieke partij die flekslbelcr
kan inspelen op maarschappclfjke preblo-
men. Maar ter welke konkrete resultaten
dat allemaal zal leiden weten we nu nog
niet..
Velo: Alsjt:J) ~'aa9bliJfl til allt 11'I".'1tn opm
laat, IDOpjt dali niet het !Jt"l"aaraUIIgl'loofwaar.
diglltid tr vtrlir.:tn?
Vandekerckhove: «we laren met alles
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open, er zijn natuurlijk een aantal pijlers
waarop we ons baseren. We willen niet up
voorhand al vastleggen dal wc bijvoorbeeld
honderd punten als basis hebben. Ik weel
natuurlijk heel goed waar ik naanoe wil.
maar dat valt niet binnen één eng ideolo-
gisch keurslijf te vallen. Om het iets ken-
kreter Ie maken. waarom noemen wij ons-
zelf radikaal demokratisch? Het gaat hief
om l'en initiatief waarbij we heel uitdruk·
kl"lijk de jongeren willen betrekken, om
hen het gevoel tc geven dal we echt wel
een verschil kunnen maken met de oude
politieke kultuur en dat we rekening willen
houden met hun verzuchtingen. Ons pro-
jekt is ook een progressief projekt, waarbij
we naar oplossingen zoeken vanuit een
sodaal-ekologtsche bckommcrnls. Dat is
voor ons de centrale pljler, Wat we niet wil·
len is een bepaald waardenkader uitbouwen
en bepalen hoc: iemand moel leven. Dat
moel het domein blijven van de individuele
keuze van ieder rnens.»

SP en de vakbonden. Dele optelsom is voor
ons geen h.ialbare kaan. Heel veel breuklij-
nen die bctrëkklng hebben op een nieuwe
politieke kultuur tekenen zich al binnen
deze Ira~es. Ikzelf heb weinig affiniteit
met het beleid van bijvoorbeeld een vande
Lannonc (SP). M~n probleem met het pro-
jekt Coppleters is de ~anier waarop men
de -oud-unksen" en "nieuw-linksen" bij
elkaar probeen te brengen. Ik ben er zelf
van overtuigd dat de term "links" achter-
haald is en geen duidelijke lading meer
dekt. Hel Signaal van coppieters is voor mij
een te traditionclc machtsanalvse .•
Veto: Is htt 14,.1 wITlandis om zondtr pclilitkt
mfUht til zond" partij dt polilitk It willm wr-
andtrm? Is htt niet bittr om vanuit Uil htslQI1I1'
d( machrsbllSis veranderinqen door tr voeren.
vanoekercknove: ~Ik denk dat het be-
langrijk is om vanuit de bestaande politieke
partijen een dlnarnlek los te weken maar ik
geloof niet dal vernieuwing kan zoneer het
politieke landschap IChertekenen. Niet alle
oude POlilid moeten oproucn.maar.men
moet bestaande strukturcn in vraag durven
stellen .•
Veto: Bellmgrijk bij ro'n projela is 10'" dat /~
dt jcn9trrn uil andere partijm ervoor waml

ma:kt. Hebbm ~:: o~r;:;~~:~frrtll daa\

vandekerckhove:
• Het is nooit onze
bedoeling geweest

om Iedereen binnen
de jongerenpartijen
aan te spreken. Wij
merken dat wc een
zeer groot deel van
Jong-Agalev en de
Volksuniejongeren
en nogal wat
onafhankehjken
aanspreken maar
ook een aantal
jongeren van de S~
CVP en VLD wllcn..
de stap zetten .•
Veto: Het probleem
lIfel partijen als Agaln-

_~ en de volksunie is dal
. zij 111 Belgil 14"tlnig

•. - _ gewidJt in dt polirieke..- ._~ -...
schaal kunnen /(!!!Jrn.
Vandekerckhove:
ere. maar ik wil er
toch op wijzen. hoe-
wel het misschien
pretentieus kan klin-
ken. dat de Volksu-

nie en Agalev een sterke jongerenwerking
hebben. Belde partijen zitten in de opposl-
tie. Ik vind het persoonlijk natuurlijk moei-
lijk om toe te geven dat zij slechts een be-
perkte slagkracht hebben. Maar als beiden
samenwerken vanuit éénzelfde bekommer-
nis dan kan je toch heel wat bereiken. Dit
sarucnwcrkingslnitiatief wordt ook positief
onthaald vanuit vcrschlllcndc hoeken. Een
aantal dagen gek-den bijvoorbeeld zijn wij
gckoutakteerd door een uitgevcrjj om rond
pnrtljpolltlekc vernieuwing een bock te
scb rijven . ën je merkt ook dal jo: crg voet
respons krijgt van mensen die bezig zijn
met deze problematiek. vorige week vertel-
do;-TOIllLcnove me dat hij de vrije tribune
in De Morgen schitterend vo~d en dat hij
mij volledig steunde in mijn projekt. Ik heb
nog nooit zo veel positieve kommentaar
gekregen op een initiatief als nu.»

Raf ceeus
Annemie Deck"

lorale redenen. Dal is immers de politieke
reafnen. Wil je je als partij profileren dan
moetje dat doen ten koste van andere par-
tijen terwijl er een heel aantal thema's zijn
waarrond Je uiteindelijk herzelfde denkt .•
Veto: Als je zo nauw wil samtt/wtrktl/ mtt dt
Vollaunit diln hrbbtn jullit ongnwijftld dl' du·
kuni~ al gtvOfld rond kommullaulaire slal/d·
punten?
Vandekerckhove: .Wij willen geen enke-
Ie rnaatscheppelijke uitdaging uit de: weg
ga~. Wij merken ook dat de volksurne-
jongeren met de behoefte hebben om daar-
over te polariseren. En ik zou nog een stuk
verder durven gaan. Ik heb de indruk dat
er nauwelijks verschillen zijn tussen Agalev.
en volksuniejongeren. De Volksunie is Im-
mers voorstander van een soort integraal
redereusrne. Dit wil zeggen dat problemen
moeten worden opgelost op het nivo waar-
op ze ~chstellen. Gemeentelijke problemen
moeten dus gemeentelijk worden behan-
deld. En dat geldt net zo voor problemen

«Dar lijkt allemaal heel evident, alleen
gebeurt dit niet in de politieke praktijk van
vandaag. Welke bestaande politieke partij
voen di! vandaag op een geloofwaardige
manier door?
Veto: In dl' vrijt tribrmt die jt vor(ge wttk
uhrtef in Dr Mor:JeIt stel}r dat Je al samet/ge·
II't'rkt hebl met dl.'Volksllnit rond Tm uIImal
teer konkrete thema 's. hrr I~galisertll van dnl!Js
bijvoorbeeld, dl' kwestie Shd! til Sltmri'(}JI voor
migranltll. Zijn dal dan d~ lIitr/lw breuklijnen
waarover jt I1/Sbnwgill9 standpunten wil innr-
mtn?
vandekerckhove: ..Wat Ik met die voor-
beelden vooral wil aangeven is dat politieke
samenwerking mcgelfjk is. De klooi tussen
de meeste jon]!;erenpartijen is niet zo groot.
Het is dan ook pijnlijk re moeten vesisreücn
dal wc in '99, bij de volgende verkiezingen,
verplicht zullen lijn om re polariseren rus-
sen bijvoorbeeld de-Volksunie conAgalev
omwille van platte. opportuntsrischc etck-

op Vlaams, federaal ol zelfs Europees en
mondiaal vlak die elk op hun nlvo opgelost
moeten worden: Hetzelfde Jlrincipe kennen
wij ook als ekotogisten. Maar wij noemen
dat den eerder een fleksfbele vorm van ba-
sisdemokratie waarbij wij stellen dat men-
sen belrokken moeten worden hij die laken
die hen konkreet aanbelangen. uneranrd
zullen er altijd thema's bnjvcn die een
breuklijn vormen. Maar het ISvooral be-
langrijk om lOl een nieuwe dinamiek Ie
komen waarin politieke vernieuwing ren-
traal stear.»

Machtsanalyse

Velo: Is het venehit tussrn hn pro}(kl van ClJp·
plt/ers·Ot Benetier en jullit projekl Ilin Itrug It
voeren tot Uil \'trschil 111 Irrftijd?
vandekerckhove: .Nee. Coppieters en de
Batseller waren uit op een progressieve
Irontvortumg tussen de vctksunte ".Agalev.

•
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Filmworks van en voor John Zorn

Bugs Bunny meets Sonic Youth
Dcn' katern Ilt-nogt een eervte kenrus-
makmg 11\('( het werk en Jt' denkwereld
\',m John lom. Iu een o\.'tT/idll'>.lrtikd
proberen \'\-'e ,..Ilo leer ...-crvchctden d..-
ITWmCIidit, Zorn t~m"l(}t'lkn l"1I dil'
sauu-nkouu-n lil lijn mUI.kJ.... mei elkaar
in verband u- orengen. Da.:JrnJJ~1 beste-
den wc in [\('I hiJwlHkr ddnd.llhl dan de
hlm noir. di,· ecnprnmlncruc rol ~PCdl
in Z.,rn'~ IIni\'<'T\III11: cu gingen WC'al
een o.nua! liltll' VOtIT u he-l ...jkr-n 'Tcarl
(l11;(\\;J~y', 'Thc I"Il'g<l111'il'iltlldng' en
-re- n!.:lel Glovc

(bdl

ee benamillg ,'all liet proqram-
ma dal rond John ZOnt opge-
bonwa is, 'Tex Avery direas

Tilt! Marqllis De Sade' wijst al op de
uitzonderlijke variatie in Zorn's in-
teressesfeer. Films "oir en spaghetti-
westerns, porno- en tekenfilms, all
[assinatie 1/oor Ja11011ell de Radical
Iewish Culture-organisatie komen
allemaal samen in de persoon \'all
John zorn. Er j~nog een verband
ook: als je zijn I1II1;:iek ell de achter-
liggende taeeën \'all naderbij bekijkt,
dan wordt die rode draad zichtbaar:

John 7Mn, in 19'51 g.:lJ.\u.'n in New Vmk,
maakt vlugger ruuvlek dan wij ernaar kun'
nen luisteren, Zijn di~kulo:r"fit' 15 !'l'l'th in-
drukwekkend, en nu heelt hij aaugekon-
dfgd dal we kunnen inrekenen op l'en set
van maar lidSI honderd lUlIlcd'\_ Een ge-
ijktc ddinilÎt' VMl " rnanc nHilick geven
zou een belediging zijn, wam zijn werk is Ie
gevarieerd en onvoorcpclb a ar om ortder
één noemer Ie vanen.

Lom ~iel ~Idlldl ilh een -ku/llponhl
van tmprovtsattcsrukkcn'. Hij bemerkt een
sesuur in bel muzieklandschap. Volgcm
hem zijn er dl' laatste veertlg jan r eigcnlijk
geen komponeten meer -wbcuicr "'l' lfke
it or nol. rhe era ollh,' 1t)1II11I)),'r,,~"UlO'
nornoes lIlu~i(,,1 mlnd has JU~Iabout ecrue
tu all end." Zijn muslek wordt te zeer mee-
bepaald duor zijn medewerkers om IC kun-
nen 7eggen dal h,'l 'lijn' ruuziek is. Hij is
dan wel de k'tdcr, ,,1 beter de koordmater.
als een 'organizer (\1 sound' killand die hel
kader waarblnncn ~l'll1U~i(t·ef(lwnrdl. ,11·
bakent. maar tik le~elljk }:en()l'I~ruimte 1.1<11
aan de indlvlduck- 111117ik.111l.'nom ~w,l~i
onbeperkt Ie improviçeren. vandaar dal hij
kan zeggen dar. al~ één muzikant ol' een
kompostne \,,'rV,ln~,'n 7IHIworden dour
een andere, de k"ml)l)~IIIt' 7df <10klOU wij'
zigen.

John ZlIro IJ.\'\(hrijl1 lijn t'ig.'n 11lI17Ika·
Ie \'l"rleden .1h l'en Ilwn!-;"Imlll'~ I"n Jan.
rock, klassieke nHI7kk, l'lni\(h,' mU7kl...
hhll"~ en nlmmu7i ..k. Di., mix, dal het'n en
weer springcn \:an het ,'én op het Jndn.
hel openSlaan \"tll)r alle .. en nug wat. 1IIle1'rt
hem al~ get'n andl'T. Dat I~wellichl ook d,'
verklarmg V,lll ~ijn UI>~l'''It'111,'1lil' JJI"'lI~'
Io.uhuur. HIJ h,·,·ft J"I'"n' ".-In·rd. cr J.:l'du-
rende lange liJd UIJII.1Il'~ 1Il,landl'l\ Ill'r j,lar
g"woolld, ,'n ai> l,.il1llal \VJ~ hij l'r 'llliJ,[ al
in gell1t,·r,·~~,·,'ru. -Th,' J,II',IIIl'\(' "h"IJ hllf-
ruw and Illirror .,Ih\'[ I'l·ol,!t-·, ,uhllll".
thal\ wh,lI'~~" Io:rc<ltJbolll the pl,H'" Til.')
mak,' a ("faly mi.\ out 0111 0111.'

DekolJSlrttkl;e

Zom jo, Cl'1J,1\,llll".uJ.'lo.ull~Il'Il,l.lr dk
zich niel'; ,lanHl'kl \,ltl Ilt"t I'uhli,'k ,'11k,,",
sekwrll! prllht'l'n lijn l'i!-t,'n ,i,i.· tilt I"
drukken lIij is en-.lIl merttli~d d,llik ofi
ginalileil ,'n fri~h,'itl \'all I'I',UhiJ dOl'l UII-
eindelijk h"1 puhli.'k 7,11Iwk.. rt'n. /nrn p,"
schouwl a\·,llllg.lTcI" l'lhlt'r l1i"1 ,11\"'h d"t
de [lopulair,· lo.uhlll1r \l1I)falg",ll. ah I,'I~
\1.11algcm('{'n ,lalua,ud lal \\tlnkn, ,'('11'
maal m.'n ,'ra,lll g('\'TIltI I~. I),ell"r Ll'\ag.'
merkt l('f('cht up dal d,' 1)I'pula,n' kulluur
het vertrekpunt I~. ('11tlilt lorn do,' tlt-koll'

suuccn. 1111'1andere woorden de populaire dal bljvoorbeeld ook -Once upon a Time in
kultuur afbreekt maar Cf tegelijk de bouw- rhe west'. waarvoor .\lorricone de munct,
stenen van gebruiklom Iers nieuw, 1(' ma, schred. op het Stucprogramma staal. De
ken, En hel is nu eenmaat een kenmerk Invloed van ètorncone heeft Ie maken met
van de populaire kultuur dal alles steeds het feit dat zijn muziek "niel zozeer de film
sneüer moel gaan: "rhere's ...n esscnu a1 volgt en ulusueen. maar de Iûrnsekwcnnes
somertung rbat young musidans have, uitlegt. ultbreidr en bekomrnentarlcen."
somerhtng you eau tese touch with a) you Aan die tdeeen over muziek. aan
get oldcr. I love bands hke Husker Dil, zonvs muziek en die van gelijkge~telildc
MClaUica, Blaek Hag, Die Kr~·II1:en.Speed muzikanten, wordt aa ndacht besleed In de
bands, Trash bands ... li'S a whele new way vorm van de dokumentatres 'Money' en
of thinking. ol living, And we'vc gOI to 'Pul Blood in the Music'. over de Ncw
keep up wtth it. I'IJ probablv die Irylng.~ Hij vorkse muziekscene. De dokumentaire
gech ook toe dal hij zijn aandacht maar 'Hollywood Hotel'. die op donderdag 16
heet kOI1 op iets kan koncentreren. Die januari vertoond wordt, is een ontluislering
snelheid word I wcersplegeld in zijn muziek. van de Amerikaanse droom, een thema dal
Zo bestaat de film 'TeafS of Ecslasy' uit ook in de film noir veelvuldig aanwezig is.

_ , Zijn en-

'"

scènes van één minuut, waarvoor Zorn vijl-
lig komposnies van één minuut maakte.
Veel mensen den keil dal hij dit- stukjes wll-
lckcurig achter elkaar plakt. maar er steekt
wel degelijk een hannonlserende gedachte
achter: -I'm unilylng the disparate elernems
hy rdaling rhem allto ene dramotte subject."

Zorn kie~t Jus een onderwerp, bijvoor-
b._.elddl' mi->daadschrijver Mickey Spi liane.
b.5Iud,·ert alleS wat IIlCt dit' man te maken
heeh. ell schrijft dan apane ideeèn en beel·
den op die allemaal - op een of andere
manier - meI Spi liane Ie milken hebben.
Deze worden dan uitgewerkl 101aparte
muzi,·kslukken.

Door zo'n werkwijzc ~preekl hel V'"lr
zich dat die korte m1l7it'k~l1Ikken ongeluk·
lijlo.van elk,lM kunn.·n n· ....dllllen. Zom
z.lt.hl dan '")~ na.u ,'<'111II,1IlIt'rolli/e m,'t
ell..a,lr I.' \erbind,'n_ In hlt'r knmi d,' leken·
film up tI<, propp,'1l D,lJfUl1i ,t,I"'l ,'r ""k
T,'\ A'I.er~·",r!t)(JIl~ ')Jl h"1 Jlrtl~r,llllll1a \JII
')I\I( 0.' m,l1lier WJ,lr"p Carl SI,lllilig. 1..0111·
jltlnhl \',lll \1',,1 'ilrttlOIUHU/.kl.., tk t)Yl'I!!an·
geil Iu~sen \"er~('hi1ll'lIde IIIUllek)IUkkell
.1,1111),1kl,is van dnur-;li1gge\end bd,ulg ge'
\,·\'(,'~t vonT Zorn'~ mallWf V.111lo.'IIIII'UI1l'rl·n:
-You'rt' ('on,t.!ll1lr Illro\\in uit hal"'Jl"", )",'1
tha,· i, "')Ilwlhm)l 'Ifan):l"ly l"mili,H ,1buut
11_"N,') als Slalllll).: werkl hij du' \'ilak met
·gduid,blokl..l·n' 1.111'l)lg"\leer l:én minuut.
l'11I~~IJI1mUl.il·~ hij "iht,'k !!,'~dllkl Itllir
lihm_ 'Th,' bl'KI.,s tlf sound l'nWr)(l' 111Ih,'
('(mle ...t ol dl"\e1oping ,l1illin)( lil'"'''' lor
,,'undtr.'llk)."

Droom

~aol~t Stdlling i~ Enni .. Morricllll(' \,111
lo."I""lal bddllg gl'\\('nl VUtlr 7ufIl V,mdaar

logische slfijd
die op eCI1 eks-
pressionistiSchc
manier wordt
verfilmd. Bij
een dergelijke
film is het beo
lang van een
goeie sound-
Ir...ck veel gm·
ter dan anders:
de muziek moet de film nret begeleiden,
ma,ar moet nel als de be-elden proberen die
innerlijke srnjd Ie verultwendlgen. De
muziek als stem van de getormenteerde
psyche van de held, zeg maar. Bovendien is
zero's muziek uitstekend geschikt om
konlllktcn uil Ie beelêen. Zorn schrijft niet
één harmonieus mu{il.-kstuk, maar vele
kleine st ukjes die lu] naast elkaar zeI en op
een JbSlrakl nlvn I11t:L elkaJT verutndt -
bijvoorbeeld alleui'llal muziekstukken dil'
met Spillane Ie maké-n hebben. Donr die
delen aaneen te schakelen"ls de kans op
boutogen vee! groter. een ru~tlg stuk
afgewisseld met geschreeuw, een stukje
norse naast ctmscnc muziek bijvoorbeeld.

Uitg aande van deze gedachtengang.
kunnen we de pornofilms nen al~ een
doorgedreven vorm van film noir: Zl' zijn
inhoudelijk InCI elkaar verbonden doordal
het thema van de seksuele transgressie in
de film nolr ,)0" een prominente rol Speeli
~7ie artikel p-aghl'" 7). Wat betreft de mu-
ztkale cksprcssh- i~ hCI belang van de rnu-
ziek nog groter dan bij een lilm noir omdat
in poenufilms vaak weinig uf helemaal mei
gespreken wordt. Daardoor bhJh alleen de
muziek over als ekspressic van dl' aktie.
Bovendien Is zom's moeder joods. Dal ver-
klaart zijn belangstelling vonr de joodse
kultuur, war ter uiting komt in UI' films die
vertoond worden rond R...dical Jewisb Cul-

•....
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turc - waarover in de komende veto's be-
richt wordt. Zo hebben wc alle ogenschijn-
lijk willekeurige puzzelsrukjes van Zorn's
muzik a lc uurversurn in elkaar gepast.

nennv Debruyne
Bronnen Ditrrr Lrsil!Jl'. 'Htt lijk I'UII dt romp/lll-
/.SI.Ol'rr JolIlI Zcm', III/!lt!Jtl"t1l 1/1 hrr kaJ" l'all

Klaps/IIk; CJboekjrs ril dt Zltmsirts op internet.
V~r dt illf(1rmulit.wrr plaars ril datum run dt
~'frsc'"l1r11Jr films: ;:ir u!lmda ,'/1 d.. SlIIcbrodfJI'
re

•

'Hollywood Holel'
Ook voor Met-Juin Chen's dokumerualre
'H~)lIywood UQ!el' schred Jnhn zorn dl'
muziek. Het is een lilm geworden over
het Hastings Hotel in Hollywoöd.
gebouwd op de plaats W<1,]f de eerste film
werd opgenomen. In minder dan een uur
~laa);1 1,1' crin ht'l van glamour en gbuer
I~)Istaande Imago dal Hollywood nu al
decennia lang kuluvecrt, te onnuaskcrcn
Het Ha~\ing~ HOle! bevtndt zich aan de
beroemde Walk of Fame en wordt bevolkt
door ~It'ed., \'Yis~ek:nde gaqcn, die in dl:
margt' van de siHllt'nkving bt-lal\d lijn.
Hel i~('en ,·erhaal 0\ er mronsen die zeil
geen verhaal hebben; kUllnt'n zegg~'n Uat
~e a...n dl' wal.l.. of Fame wonen is vaak
hel t"nige waar ze trots op kunnen Tijn
Hel auro van dl' namen die "11de ~Iratell
~Iadn ~IfJa1t al op hun eigen m'Staan en
geeft cr nog een 1'0111'~('hiîn ,·an grand,·ur
,IM\.

70 I~t'r Fay_ !OenHudt,. t'enzarne
vrouw dk haar eigen vcrlcdt'n falllasc,·rt
ell meI veel t!tliS v,'rtell o ....('r haar ]even
10 Duilslilnd als lid van l'en ~Ifkml<lmille.
lIel i~lIewoon een m<lnier om zicha:lf op
Keliîk~ \'oet tI;' ~telkn nU:Ldl' vele j,lcrrcn
die Hollywood gekend hedt. Ook ziJ hedl
sllkses en de \'ervoering van het applaus
g,'kcild. In haar dromell. Nu ledl zij Vdn
wal tie mensen haar g'·'·C'IJ, Elkl' da!-iTjel
,'r hell't'lfde uil, elke dag loopl ze langs de
W,llk ol Fallll' CII vegeleert in de zon. Al
vijltien jaar,

Ook Billell zijn lamilîe is daar 10eval·
lig lerecht gekomen, De vriend van zijn
dochter wou wcl eens zijn "ans w,}gt'n in
de 1l1uziekwercld: de hele familie i~ diln
maar naar daar verhuj~t. BIU I'ond er ~'en
jul', !n hel H(ltel Hastillgs zelf nOla hene,
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.H.,lIvww.1 h"",I' wl'rJI op dCI/I,{rr,{ag /6
j,muan <'1t112 JO I/ l-r:rI.-cnd /11 Sruc_

1'11 dl' familie bk'cf daar hangen. In geen
lijd v<lh hel gez!n uiteen.

De 1111'1van dc film, dl' pilr<l[raS<'ring
van de naam van het hotel tot 'Hull,!,'
wood HOleI'. wijst op de algemenere bete-
kl'nh di,' achter ui dele kleine verhaaltjes
steekt. J:igcnllJk Is Hollvwnod gewoon
-one big dlrly mall". Hollywood bestaat
alleen in de Iilmc die er gemaakt worden,
ook in hel l'chw Hullywood tnoeten tie
vuilzakken bultc1l gelt'1 worden, ook daar
kVt:1l mell~~'ll 11O;'l1ed('nik ...rlllot'degrcns.

Fn !\ Hollywood z...11 nlel een 5ptCgel
V,ln dl' Am"fika ...nse Silmenkving: 'The
Americ.dll Dream' i.\. mi~>(hi ...n hetenlgc
\\"<11 de: ltl d!v,'~ Amerikaanse saml'lu!:',
VIIIjol verenlgl MJar - 711"''' dclt' film
ou" aantoont - "die UHIIIIIIni~l~ anders
dJn n'n mlle. Ol' wl"Tkelijkhdd is even·
wel 711ontluiQt'[<'nd ual kdereen er be·
J,111}t1111h"j'ft dil' mil(' 111~land Ie Iwudl'll
Wal dl' dflmm L' Hllif elk illtfi\'idll. is Hol,
lywo ..,","\lIlr dl' 1\lI1erikaJlbe maalsdwp·
pi;. dt' o;.;lwPl'hl)l van ,'ell ah('rnalie\"e
wereld waarin ill je Wl',bel) ui1kt)men.
waar jij de h('lcl henl Het probleem ISdat
di.' droom. lik !Hh.· nkt al, du~daniK
erkend wordt. en ill d,' realililell geïnjek,
tt'erd wordl

r:n 1txh blijll hel bn'ld van d(' oude
vrouw Fay bekIIJwIl. I:n i) zij Ultl"ind{'lijk
niel de '~tcr' van deze lilm geworden? Dl'
Jlaradok,ak kl.nklu:>lc i~ dolt de7e film
Ilrl'("ie~d,)t.'I wat ze t'nlillaskert: maakl
de7.' film vall Fay geen film~ter. laai dl'1t~
niJn haar ullkn}\' droom geen
werkelijkheIJ word.'n?

bd
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Porno met muziek van John Zorn in het Stuc

Meesteres Morgana geen er een lap op
Qen eerste thematisdi luik in de

proqrammatie rond Iohn ZOT"
in lIet StIlC wordt gl!vonJld door

een vijftal films met pornoqraiiscne
inslag. De prenten fOllen een brede
waaier Vlm sek.mele mogelijk/leden:
naast eet! bizarre Japanse film met
heteraseks komt ook de lesbische liefde
ruim aan bod, en worden de hand-
boeien en het zweepje op overuüqenae
wijze gehanlet'rd. Deze vijf eerste
films lIall de retrospektieve hebben
echter heel war meer Ie bieden dan de
gemiddelde boruen-en-btîtenprens.
verwtjzinqen naar ondermeer tiet
genre van de film notr - en natuur-
lijk de muziek van ZOnt - geven deze
porno net dat ietsje meer. Ook het feit
dal geen enkele van due films al
eerder in België te bekijken was,
maakt de vertoning ervan een unieke
gebellrteflis,

De eerste film In de reeks, en misschien wel
de vreemdste van de vijf, is van de hand
van Hiroyuki Oki. De~1"jonge Japanse re-
gisseur was in binnen- en buitenland al be-
rucht om 7ijn vernleuwendc homo-crotlsche
Hilus, toen hij zich in 1995 aan een eerste

heteroseksueel eksperiment waagde. Dat
werd het merkwaardige "teers ol Ecstacy',
dal deze week in het Stuc wordt vertoond,

BOfwon

Oki vertelt in deze Iilrn het verhaal van
een Japanse Iamihe, die ervan overtuigd Is
dat ze eigenlijk uit de ruimte afkomstig is.
rn nogal onbegrijpelijke maar zeer emsuge
dialogen bespreken ze dit probleem met
elkaar, en breken ze er zich het hoofd oe er
ol ze al dan niet terug '!loeten naar de
'andere wereld' waar ze blijkhaar vandaan
komen In andere scènes gaat het er dan
weer heet aan toe. en bedrijven de bulten-
aardse wezens op ~eer aardse wijn' de llef-
de met elkaar en met ztchzelf. Dat doen ze
naar eigen zeggen om ufo's te zien, en om
de Stemmen te huren van hun soongeno-
ten in het heelal. Ook de persmap wil ons
doen geloven dal er l'en zeer doordacht
verhaal achter deze film zit. maar daar heb-
ben wij zo onze twijfels over. Niet dat hel
ontbreken van zo'n verbaat deze film min-
der boelend zou maken trouwens,

"rears ol Ecstacy' is ook montageteelt-

6

nlsch een zeer eigenaardig produkt. De film
be~taal namelijk uit zestig opnames dre elk
predes een minuut lang zijn, en dan ook
soms In het midden van de aktie plots afge-
broken worden. Dat heef! 101 gevolg dal er
geen enkele vloeiende vethaallijn te beken-
nen valt Bepaalde scènes komen dan ook
zeer absurd over. Bijvoorbeeld de opname
waarin een jongen langs de kam van de
weg staal te masturberen terwijl auto's
voorbijrazen, en ondertussen een halfnaakt
metsjc met een b..naan in haar mond de
weg oversteekt. Op andere momenten Is er
een minuut lang enkel een veld te zien, of
een paar mensen die In de verte door hel
beeld IOI~n.

Professioneel

De muziek voor dit eksperimeru Is ge-
schreven door John lom, Die kemponeer-
de - onalbankelijk van de film van Oki -
vijftig stukjes muziek van elk één minuut
lang, Die werden dan later op willekeurige
wijze gekomblneerd mei de filmopnames.
De muziek is soms hektisch en wild, soms
sfeervol en traag, en kontrasteert meestal
met de beelden. Het feit dat deze boeiende,
merkwaardige en vooral grappige film door
een toonaangevend IiImblad bij een van de
tien slechtste films van 1995 werd gerang-

schikt. mag hoegenaamd geen beletsel vor-
men om te gaan kijken,

De eerste lesbische lilm die geprogram-
meerd staat is gemaakt door Sheila
Mcj.aughlln. Haar komedie 'She Mu~t be
seeing Things' gaal over een lesbisch kop-
pel waarvan de ene partner geplaagd wordt
door Jaloezie. le verdenkt haar vriendin er-
van vreemd te gaan - met mannen nog
wel - en raakt door dat denkbeeld behoor-
lijk geobsedeerd. Ze tanteseen uitvoerig
over de manier waarop haar overspelige
partner het dan wel ml"t haar minnaars
doet, en probeert haar de hele film lang te
betrappen. De sfeer van de komedie is ucht-
voeug en grappig, maar nooit platvloers.
John Zom, die ook voor deze film de sound-
track verzorgt. volgt deze speelsheid en laat
zich vooral Inspireren door jazz en blues.

De drie andere lesbische films zijn op
hel eerste gezlcht heel wat minder spects
en vrolijk. Ze zijn alledrie gemaakt door
Maria Beally, een door kenners van het
genre zeer gewaardeerde maker van Icsbl-
sche SM·films, Kunstzinnige seksfilms ma-
ken is trouwens geen voltijdse bezigheld
voor de xew vorkse slneasre. Het geld dat

ze J~udig heeft om haar films te financieren
verdient 7e door protessroneet aan SM te
doen.

0...titel van de eerste film - 'A Lot of
Fun lor the Evll One' - teken! mooi de
sfeer in alledrie de Itlrns. Zoals het hoon in
een sadomasochistische relatie is e r een
strenge meesteres - 'the evll ene' du~-
en een zeer onderdanige slavin. Die laatste
wordt steeds gespeeld door Beatty 7elf. Op
de muziekband van deze film werkt John
lom samen mei David Shca. üeze sample-
kunstenaar is voor Stuc ook allang geen
onbekende meer. Vorig Jaar trad hij nog
samen met Mark Ribut - een gitarist die
ook wel eens met Zom samenwerkt - in
Leuven up.

Slavin

In 'The Elegant Spankmg' en "The
Black Glove' g'aOlthet er pas echt hard aan
toe, Belde films zijn opgebouwd volgens
hetzelfde stramien: een zwartharige mees,
teres - Mistress Morgana voor de (nou Ja)
vrienden - viert haar lusten bot op een
onschuldige blonde slavin, In de eerste
prem ...lllCclt de aktie zich af in een hötelka-
mer. Ikalty, die verkleed als schattig kamer-
meisje de rol van slavin speelt, wordt stevig
vernederd door haar OlCt"Steres, Ze moet

toekljkeo tenvijl die zich uitkleedt en mas-
turbeert met een parelsnoer, moet vervol-
gens haar schoenen schoonlikken. en als ze
dat niet naar behoren doet, krijgt ze billen-
koek van ötorgana.

Naast de werkelijke akue speelt een
deel van het gebeuren zich ook af in de
fantasie van de slavin, 7.0 fantaseert ze dal
ze gekastijd ('gesrankt') wordt met een
riem en met een boeket rode rozen, ('\1 dar
de meesteres urineert in haar mond. Op het
einde van de film bereiken beide darnes
hun respektiev elijke hoogtepunt. en verlaat
de meesteres hooghanig de kamer,

Ongeveer hetzelfde gebeurt in "The
Black Glove". Dezelfde akmces verschijnen
weer op hel scherm, en 1.1.' vervullen dezclt-
de rollen, Alleen trekt de meesteres in deze
laatste IlIm nog net iets harder van leer dan
in de hoger vernoemde. Meesteres Morga-
na trekt alle registers - en nog heel war
meer - open, en ueeuy is op haar allerun-
derdanlgst te bewonderen Ook hier Is de
naaldhak, als teken van de dominantie.
weer erg aanwezig. De slavin wordt hier
vastgebonden. en achtereenvolgens gekweld
met l'en zilveren dildo, een zweep. en wan-

deistok, rijsporen en een vervaarlijk mes.
Daarmee snijdt de meesteres haar unetndc-
lijk los, maar dan is de vernedering nog
niet ten einde. Morgana haalt de tepelklem-
men boven, en gaat haar slavin daarmee te
lijl. Wat re daarna doet met een viertal
schaarnllpknijpers. een leren masker en een
brandende kaars in de vorm van een penis,
laten wc aan de fantaste van de lezer over.

Ondanks dit alles ombreekr het deze
films toch nlet helemaal aan relativerende
humor. In 'The Elegant Spanking' bijvoor-

beeld zijn de verwijzingen naar het genre
van de stille film erg grappig, Beany heelt
haar film helemaal in zwart-wit en zundcr
gesproken tekst opgenomen. en de godach-
ten ol woorden van de ekrrrcës worden
weergegeven in zwarte kadenjes tussen
twee beelden door, Daar kan je dan din~'n
lezen als "Evcry stroke scnds me in a raglilg
storm of destrc". ul OM}' tongue is y01H"S10
dance on ~ De u-gcnstclllng russen de harde
aktie op hel scherm, en dl' ouderwen aan-
doende zwart-witbeelden en tekstkadertjes
werken soms heellachwekkend ~

'The Bleek Glove' 71t dan weer vol met \
verwljzlngen naar de lilm nolr. Be,11t)' legt ',"
net als dat tllmgcurc duidcljjk de nadruk op
marhtsverhoudingen en deerruktleve lust in
een duistere wereld Wat het beeldgebruik
belrdt 7.ijn 1"1' ook opvallende overeenkom-
sten te vinden De ~illeaste brengt nadruk-
kelijk schaduwen en rwa rt-wlncgc nstcllin-
gen in beeld. en 7e speelt ,}(,k met vemteu-
wende kamerastandpumen. Zo zijn som-
mige shots duidelijk vanuit het standpunt
van dl' meesteres genomen. en andere van-
Uit het kikkerperspektief van UI' slavin, Ook
voor IJJar twee lacrvre films deed Bcattv
beroep op John lom, V()M 'Thc EJcgJnt
Spanking' komponeerde die een soort vage,
suggesuevc muziek. die uugcvocrd wordt
door een kwartet met harp. ce110, altvlool
en \ler;che1(knl·l'erku~~i{'.in~trllmenlcJ1,
Dc soundtrack is weinig rttrmsch. en mht
ook weerkerende mclodlccn. Wel is er zo
nu en dan wal gehijg te horen. Voor 'The
Blark örove' ging Zom nIJg verder. Hij ge-
brutkt enkel geluiden van regen. wind en
vuur, en 1,1.1tde beelden voor zich spreken.

Vuur

De eerste vijf films in de reeks rond
John Zorn zijn om verschillende redenen
bijzouder. Om te beginnen spreekt het niet
voor 7.ich dat seksfilms een arnstleke waar-
de wordl toegekend, Dat dat hier wet ge-
beun is echter niet onterecht: de tnwres-
SJ1l1een vernieuwende wijze waarop alles
in beeld wordt gebmchr zorgt ervoor dJI
deze films hun genre overstijgen. Ook de
afwisselende muziek van Zorn geelt deze
merkwaardige prenten een meerwaarde.
Wie VT4-~eks beu is, en wel eens wil ncn
hoc het nok anders kan, vlndt dC7e week
zljnrhaar gading in het Stuc.

Marlijn Graumans

Wie 'A LN "I FUIIfor thr F.V/IOlie', 'Thc Ele·
g/llll Spa/Jkinj' en 'Tlle Blark (i/Me mell'igt1l
ogen wil zien is op dinsdag en donderdag wt/·
kom /IJ hrE Stuc De Japamt uks van '[e/iN of
E'ltaC'l" IS Ie bekijkrn op mOlmdag en 1V0msda!J.
HrE k,'mis(hr 'Sir/! mWiI he sum; tl,j".'Is· {'r
IIw/lnd"..,m d"nderJag. 1',1j" "'tU bÎi:llJJd<'fh~·
den: :/( ".'I'·lld.l,
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Wat is film noir?

"Films voor hel oor"
O i/m noir' is ZO'" tenn die ge-

meengoed is geworden in onze
kuttuur en waarrond toch al-

tijd een mysterieus aura blijft hallgen:
te pas ell te onpas komen we dal be-
grip tegelf in deze of geile [ilmhespre-
kin9, maar als je iemand zou vragen
w"t dal lJU eigenlijk is, Uil film 1I0;r,
dan verschijnt gegarandeerd een gege-
neerde blos op zijn kaken, Film "oir
is van cen zeer groot IJClatfg als ;!I-
vloed op el' onderdeel ",'011 John
Zorn's muzikale leefwereld. Een goed
begrip Mil wal film noir is, maakt die
leefwereld zeker een stuk 1000gonkelij-
ker, ('11 verhoog' in hel algemeen ook
/ret kijkplezier. "îhe Naked City', één
VQn de klassieke fU"",oirfilms die liet
Stuc geprogrammeerd I,eeft. bezielde
zarn spontaan 0111 de karakteristieke
filmlloir-filmtaal om te zetten in een
gelijknamig muziekstuk. Een ander
werk gaf Zorn de titel 'Spiilane' mee,
als huldeblijk aan de detectiveschrij-
ver Mickey Spillallt', val! wie een ver-
fi/mi"g "'a" ti" van zijn romallS,
'Kisr .MeDeadly', ook in net Stuc
vertoond wordt. De band tussen film
noir ell deze komposities ,'all Zorn is
zo hecht, dat hij deze laats'e ook wel
"films \'oor he' oor" pleeg' te lloemen.

heersende persoonlijke zoektocht naar
gerechugheid. Hel hoofdpersonage ....urdt In
zijn roektocht echter persoonlijk mecgc-
sleept: vaak hecht hij zlch aan betrekken
personen. meestal een !emme fatale. o[ de
konfrontatie met de gewraakte mtsdaad
brengt een diep slulmercndc inm·rliJl-.e kri-
sts naar boven. In ~()lI1mlge films i. de aan-
trekkinpvkracht van de Icmme faldle zo
sterk. dat de hele film l.Jt"hdaarop toöpll~t
en de held eigenlijk de verliezer wordt Hij
wordt "a vtcüm of hi, own döirö·, Dat dl'
"TOUWin dl' film notr al~ manncnvcnnnd-
ster wordt vourge)tcld \Iaat trouwens onder
invloed van de tijdsgcevt. De IiIm uolr
kwam rot voile nntplnoling nel na de twee-
de wereldoorlog, een periode waarin de
vrouwen meer en meer onafhankelijkheid
ren opzichte van de man vcroverden. wat
door veel mannen onbewust ale een bedrel-
ging werd ervaren.

Transq ressie

De held daalt af in de keiharde onder-
wereld van korruptie en geweld die onder
de wereld van de schone schijn verbergen
ligt. HIj weerstaat nauwelijks aan de verter-
ding om over Ie lopen. en in Ie gaan op de
verlckklng en van macht. rijkdom en
bovenattu«. Vandaar ook de benaming
'ncir' hel gaal om een angslaanjagende,
duistere en meedogenloze wereld waar
misdaad regel is. Het is een naclnchjke
wereld van pooiers en casino's, van gewe-
renloze doders en sensuele danseressen.
VdOrijke oplichter; en !:t'll:dkopc hoeren.
Die duistere wereld staar natuurlijk ook 011
de ziel van de held de meest donkere
krochten van zijn persoonlijkheid worden
verkend. hij balanseen konstant op de
grens van de transgrevae Ah hij dan ten
koste V.l0 vele doden en gedeelrelfjk ook
van .,.~ch7ell, ais- winnaar le-voorschiJn
komt, is het slechu een pyrrhusoverwm-
mug. Hel gevaar ts even geluwd, zijn eer-
lijkheid heeft voorlopig alle beproevingen
doorstaan: maar zal hij de volgende keer,
en een volgende keer komt er zeken ook
nog winnen'? vendeer het gevoel van pesst-
mtsme. van somberheid, dal nol het Zien
van een Illm noir meestal blijft nazinderen.

Een tweede kenmerk van de film notr
is de vaak ingewikkelde verhaalsrrukruur,
die bepaald wordt door de onderlinge ver-
houdingen van de personages. De held Slaat
voor de vcrscheurende keuze tussen een
gewone vrouwen een Iemmc fatale. Deze
laatste moet kiezen tussen een rijke, knmr-
nele beschermer en de held; terwijl de ge-
wone vrouw heen en weer geslingerd wordt
tussen een 'respektabele man' en de held.
TIplsch voor de film nolr is dal deze verhou-
dingen alledrie aanwezsg zijn en een 'speet-
ûek zwarte konfiguratie' bewerkstelligen.

renstoue is ook de visuele 5tijl uiterst
kenmerkend:

LI.S.
T.I: 016129,47.47
Fax: 016f29.47.27
..m.lt: lnfo@liLbe

'w_f

ISoftware: MS IAlindOW'S95, MS Internet Explorer, MS Works

"een bleke. Iatalisusche. kl.lu~trof(lbhche
[vfeer], met SU~C"l.tics van waanzin en wan-
hoop." Fen wereld, zwart als cc nacht,
waarin John zorn, en ~ getuige de blijven-
de aantrekkingskracht van de film noir-
vele anderen, zich graag aan overgeven.

Benny nebruvnc
Siraltn (11 Îllfc>rmar;t Uil. MÎcllat! 11'.:.llktr. "Film.
NC>1rlntroducuan WIn' 'The M,,~it &Jok cf Film
Natr', Û1mtrCII /AAJks, DI/mfr/tull"t. Sccr/and.
1~1.pp 8·J9. KltUs;tkt films noir (lis "Tht Na-
ked Ciry' rn 'Kin mr deadty ~ij"rtsptklitl't'//jk
0,.10 t"II 1/ jamwrt te zien rn Stuc. Vtrdtrt mfo:
Ii()/!Jmdt I'tte ·s. Film noir zit $rucbrochurt

Film uolr is een genre dal omstond in de
jaren '40. sterk beïnvloed door mrsdaadro-
mans uit die lijd. Hlmnöirftlrnv onderschel-
den .drh op verschillende rnanieren van de
misdaadfilms dit' eraan voorafgaan. Om Ie
beginnen i\ het hoofdpersonage geëvo-
lueerd: de held ~Iaat niet onaantastbaar
boven de misdaad maar wordt zelf meege-
lOJ;en In de krtmtncle wereld die hij ah 'In-
ner' be1:trijdl en gaal er bijna of heternaäl
aan ten onder. Ten tweede is de verhaal-
struktuur veel ingewikkelder. onder meer
als wee ....piegeltng van de ondoorgrondelij-
ke psychologlsche strijd die de hoofdfiguur
Il·...en met zich:r.eIf en zijn omgeving. Ten-
slotte is de film noir herkenbaar dan een
gcheel eigen visuele stijl: bemvloed door
het het Duitse ckspressicnisme in de schil-
derkunst en mei behulp v an nieuwe visuele
reehuteken gaat men op zoek naar manie-
ren om de innerlijke SIrijd van de held
vorm te geven.

Deze ûlmnolrkenmerken hebben dus
Ie maken met de hoofdfiguu r Detective-
schrijvers als DashlcJ Harnmeu en Ray-
mond Chandler Introduce-erden een heel
nieuwe detective In de literatuur; en in de
film: de ~toïcijllsc cynicus die In ruw pant-
ser l'en onderliggende emotionaliteit ver-
bergt. die alleen maar gesuggereerd wordt
De plot van hel verhaal. de 'whodunnit", Is
nlet meer het belangrijkste gegeven. Het Is
eerder l'en aanleiding voor de allesover-

I A" I !=tTEINBUSINESS PC - UW IDEALE pARTNERI
In volledig startklare PC, nu aan een studentenprijsje.

- "r ..vv, ...vv, vvv 0"""<>" OJ" - Kleur
- Canon BJ200, 210 serfes ZNtI- Kleur
~Apple Stylewriter, 11.1200 series ZNV
- OKI 4W Toner voor Laser
1 prijs voor elke soort 599 fr.

I"'N95 NL CO, 2.600 fr.
Roppy1.44 NEC: 896 fr,
Speakers 80W JUSTer. 995 fr.
Joypad RreBat Rockfire: 396 fr_

1.295 fr.
995 fr.

Thieves Quarlel

belichting om ongewone schaduwen en
ctalr-obscure effekte-n IC verkrijgen, een
hoog gehalte aan nacluscènes. oll-angle
mer.tkomfJO'l'lhe" fllnlShots met «n dte-

pe fccu, die de karakters insluiten in chao-
tische, klausrrofobtsche interieurs. een gro-
tere of kleinere zin voor ekspeessfontsnsche
vervorming. enzovoon" Dat eksprcsslonls-
me werd mogelijk door nieuwe kamera-
rechmekcn. Het is niet toevallig dal veel
lilmnoirfihners van Duitse afkomst zijn nf
daar gewerkt hebben. D(' omschrijving van
het Duitse ekspresslonisme is evengoed op
de film noir van toepassing: ze baden in

gen met zich mee kunnen brengen.
Ht'l hele gebeuren worJI 1\1'fi1il1dl'alHJit
ht't vtandpunr van h e:t personage JimU1y
ruque, de ex-gevangene die er IJkt 111

,la,lgt op hl'1 rechte pad te bhjvcn. Hij
~1l('l'lt de rol \'an de goedhartige leebav. die
WiU teveel naar boevenfilms heeft geke-
ken, en nu door de harde reJJiteit van 71jn
romanusene idce'n wordt verlost.
Hoewel her duidelijk ChaJ'l<'lle's bedoeling
W.lSeen ekuetnm te maken. vah her np
dal hij er een stuk beter In geslaagd h Jan
sfeer- en karakterschepping te doen dan
de achlervollo:lng,- en I.ChiC"I\("ène~ tlc!()(JI.
waardig te laten overkomen. Die duistere-
en desolate sfeer konu echter rc<:ht tUI dt'
Iflm·nolrtl.lditie. Ook dl' ndgln~ lut I'~r'
..:h()logl~erin~ kan daar 1!<'\lIuC"t'rdworden.
Ot' muziek van J()hn lt>rn draaMt nog bij
lOt tik sfeer. Omdat éen \'010tIC"hooldlk"('
~)(Jdges voortdurt;nd bnig 1\o\er Mile~
David. heeft Zom zich <mI. of! die-n<,kum,
1)('\llie1>ge'l!l~pireerd. lijn (nll'IlSe Jazz}'
wundtra..:k pd~t f'C'rfekt NJ het gejaagde
van deze m:,l·ntJlr thriller, leggen Jat
'TI\)(' ...e, Qu.nlet· beier h d;!n Quentin

1',Jar het al
tt1l1 m(!e wordt ve'rgelekrn .- i~ alltchl
w,u overdn'\('n. maar dal nerllll niet wqz
dat Ch.lpl"llc·~ Illm Zeker de nweite V,lll

het Ilt.'kijken wa.lrd i~.
(mg)

ThL Thlfin Quanit' wtlrdllTrI,'\1nd •.,.
11\...·md.I."' ("Ij ~·nj.la,oI Zit (I(lk a.",cnJo.

I
chipset, 128Ox1024 res 2 Mb
PAL TV Video Input ......
CAlV, S-Video, VCR, AV input '1
Ful1 Motion capture & playback Ë
Mpesr 1 playback functie 1:
Stereo audio output 'W

NU MET GRATIS AFSTANDSBEDIENING!

Introduotieprijs' 9.995 fr.

Blljd.'nkomatabw,at. 114, 3000 Leuven
Wil 711nDOMt' Ol tot ZA van 10 tot 1 a uur
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Xa jarenlolng lijn t>AA,Jverdiend te heb-
ben met f..ortflms vn rcklamcûlmp.e s
waagt slneit~t sce Chnpclle zich in 1993
voor het eerst aan een langspeelûlrn MeI
l'en krap budget en IlIJdC eenentwintig
opnamcdagen. Sldd!:1hij er toch in
-nue ...e~ Ouanet' op hel pellikule vast re
leggen. Bovendien kan hij Jnhn ZOUI
everheten de soundtrack voor 7ijn knappe
thriller te verzorgen.
Kwa plot t\ 'Thleves Ouenct" met blJ~ler
origineelte noemen. Ch apclle vertelt nog
maar eens het verhaal van de gani(~ler
met her ~eniale Id(',' ...oor de ldeah-
miedaad. die echter nter uitgevoerd kan
worden zonder drie med.-p!tc:htigen. Als
alle~ dan to,h nkt 111 Vlll[ gaat .11> tlt'
hednelill)l '''<1\. en de Jllerit;hcid 1.'11het
Wdnlrouwcn \'an dl;' g':lIltl:~tel'$groler en
grot ..r wluden. nnt~laAn o;'rn.nuurlijk
allerlei ~JlJnningen 1U'~en het vknal.
Ht't md~lern\illd achwr ht't plan i~ l'en
\icrl"pt'll e,,-hipple. dl ... er we! 1';.11 In lit't
d .. d{J{"htervan een rijkt' zakenrn.:ln t('
ont"oeren. HIJ roepl hlt'l"\"Otll'de hulp in
van eell voormalige sdf:\'n,lOl. een f1(,lilil""
agent dIt'" op ht'1 ~kdl(e rad terer.:ht I,(c;'ko·
rnl'll i~, en liJn jonger!." \'Tlt'ndin. een Ilm·
htJOgJ;l'VdlI('1lstra,lthot'nJt' Het enI.o:lins
zldl(o:e viertal maaf..t dul,ldllk komaf mf"1
de HlIlfrwoodclichl"e~ ...an loyauteit en
eerge\"tJoCllu'iscn tliIngstl'rs, en 100111 hoe
!Jeine Ilnenlgheden in l'en grnep ml'nW'1l
die 0fl c1kadT aangt'"wCl.en zijn grule gt·vnl·
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CampusToneel speelt Ionesco in Zwartzusterscollege

"Waarom zouden we mei brol

et: vzw Catl11Jf1SToIJeei is een
toneelvereniging die bestaat
ujf stuaemen, personeelsleden

en alumni va" de KU Leuven, De vzw
werd opgericht op 22 me; 1989 en is
11" aan haar achtste seizoen toe. 111de
begjnjarell maaksen vooral KUL-per-
sOlleelsfede,J deel Uil vaIJ de Broep- De
laatste tijd bestaat ze grolendt!ds uit
studenten. CaTo breng' jOlig Vlaams
toneet (bijl-'oorbeeld van Johan Alba-
10"90) en klassiekers - de afgelopen
jare" onder andere werk \'011 Fass-
binder, Shakespeare en Sartre. Vanaf
woensäaq 15 januari teisteren ze ft eli

de qeesten der 1I0lmell van het Zwart-
zusterscalieqe tie" avoneen Jall9 mei
absurd werk \'on lonesco.

ledereen heel! ooi. wet eens een of ander
werk van deze pf('uig gestoorde klassieke
moderne moelen doorworstelen. tonesco c-

hall Pramman. half Roemeen - werd twtn-
lig jaar geleden lOL doctor henerts causa
van de KULt'uVCIl gepromoveerd. Dit is IC,
vens dl' reden waarom CaTu dit jaar een
stuk van hem bren~1 Naast roncelstukken
senreet hij ook essen. dagbocken en novet-
ten. aoveualts de auteur bekend als een
belangrijk vertegenwoordiger van het ab-
surd teater.

Absurd toneel ontvtund tijden~ de jaren
vijftig binnen dl.' Franse avantgardekunst.
De absurdüen van dergeliJ~ roneet komt
zowel op inhoudelijk als op vormdijk vlak
tot uiting. 'rbernaûsch word! dl' absurde
ztntooshetd van Imennen!>Clij~(' relaties en
de \ erhouding mens-omgcv mg behandeld.
Ook het doeûore en omtutuerende van de
onafwendbare dood wordt dikwijls in beeld
gebracht Op vormelijk \'1,11.vcrtaalt dil zich
in een radikaaltovlaren van de konvemro-
ncle toncchant De dialoog komt er bijvoor-
becld nil'l 0IJ rnrroncle maar wel ()p alfek-
deve wijze LOt ~Ialld, de evolutie van hel
gesprek kan afhankelijk zijn van woord-
~pcllctje~, klan ka~~,)ci.'ti;·s enzovoort ... De-
le parodie IJIJde tearmle dtaloog is in teue
l'en karikatuur van unze dagdagelijk5e dia-
logen. MCllSCiI praten nog wel maar kom-
munlceren nh-t echr meer. Het ....tirtsche rs
dus alom aanwezig.

CaTo speelt -ee koulng ~lerfl- uit 1962.
Hel is een IraKlk~nledlc en een eerder me-
tafysisch stuk van 10ne'><.'O. Hij schreef hel
naar eigen zeggen "cm te leren sterven"
JOIlt"SCO beschouwde de literatuur als zin-
loos en zelfuedrog omdat de dood ct loch

8

met mee overwonnen kan worden IIlj wou
mensen hun .nrgst voor de dood laren over-
winnen door hen de harde waarheid te ver-
tellen. Binnen de tijdslimiet van de voor-
vteütng wordt hel hooldpersnnage. koning
Bérenger. gekonfrontecrd mei lijn naderen-
de dood. Het geheel wordt 01)81.'\1,)( al~ een
seremonte die begint mei de kllerlijke aan-
kondiging ervan door de wach I en eindig!
bij de dood van de konins. l>e duur ven !lel
stervensproces valt samen met de duur van
de vccrsteürng. Tijdens hel spdell molken
de personages ook opmerkingen dl~. "je 7Ult
over anderhall uur sterven". "je ~tt'rh aan
het eind van dl' voorstelling". -je hebt nog
een uur" en -het programma wordt punt
voor punt afgewerkt" Het stuk i~een lange
aanccnschakcltng van .1fwÎ'oselt-nd zwakke
en sterke mornemen [crescendo en decrcs-
eendot OJl de ljjdensweg van de koning.
Een pauze ware wel aangenaam geweest.
wan! nu begin je haast daadwerkelijk te
wensen dat die vervloekte koning er toch
maar zo gauw mogelijk hel bijltje bl] neer
legt. Regisseur Jan De vuyst was hler ech-
Ier principieel tegen.

Agonie

Veto: ·Ot k,,"ill:j Sltrft' is IIItl dirtkl htlmthl
btkemJt vistrrtotirp absurdt u~rk Win tonesco
Waarom "~rd prtrits hiervoor gda>;:m'
Jan De vuysu -'ren eerste omdat hel miJI1
lievelingstuk is en ten tweede omdat de

lcncscokenncr in Leuven. Prol. Beven. dil'
trouwens in 1977 de laudatio voor de au-
teur uhsprak. dil stuk bespreekt lil zijn les-
sen aan dc Romanisten. Ik vind hel daarcri-
boven 1.'('11uktueclrhcmc. Als je nu de hele
situatie van de wme mar; beknkt dan i~dal
toch ook een krisis van hct gelag. In hel
stuk zitten daarenboven heel wat verwij-
zingen naar ons eigen maatschappijtje. de

unlel. De ongmelc reksr, in dil geval een
vertaling uitgegeven bij de Bezige Bij, heb-
ben we hier en daar wat bijgewerkt en
eigclltijd~er gemaakt Daarbij hadden we
hel boekje van poetmodern reeter open.
Dat konstant op hcl publiek inspelen bij-
voorbeeld, dat mag normaal nlët .•

Grotowski
wte de overigens zeer behoorlijke ak-

teerprestaties met eigen ogen wil gaan be-
kijken. duflelt zich best warm in. De schaar-
se kleding van dl" spelers. in komblnaue
met de de kille atmosfeer in de kapel is im-
mers niet echt hartverwarmend. Wanneer
het hoofdpcrvunagc op de koop toe nog
~estrlfll wordt ~n met koud water gewas-
sen, k.rijg je al~"t,Pl"schouwcr helemaal een
bereene. Wc vroegen de regisseur naar het
doe! van deze ,j~b('errra~lijkcn,
De vuysu ;6al Is in Ieue ontleend aan het
zogenaamde reater xan de wreedheid, je
weel wel, mei GrotoWliki enzo. De schaarse
kleding moel de \'ormt>n:~oln het hebaam
en de ]"lO'I<"S van de akteur benadrukken .•
Veto: \'\1ar,'1n Jrtlm jlillit oJIlln,ddtllijk een
d(T~lij/l: m,ttil"k l"II~kma Mblltantro?
De vuvst: • Je kunt toch moeilijk -Hel
bokje onder hel rokje- spelen. waarom
zouden we In god-naam met brot beginnen.
\Vlj kunnen toch geen 'Kaviaar en spaghet.
t!' of 'Sli5se en cesar speten. Je kan je stiel
als akteur veel beter leren als je de grote
rollen. dIe je in hel amareunoneel nooit
zou krijgen. eens kan doen. En waarom
ook niel? Al~ we op onze neus gaan, dan
g,1an we toch gewoon op onze neus. Dol!i~
loch geen enkel problecrn.»

Nathalie Vernimme
Ot k(!lIl11gsurft cp J 5. /6. J 7. 12, 2J ril 25 ja-
nueri m dt kaptl van het ZIV<Irti:.usluscoliegt. Je
kun best reserveren op /tI. 12.41.70. Kaarljts
k(!stm 200 frank en J 50 frank \IQ,}r studenten.

Bovendien krijg jt een A.«o·vtrmindtrm:jsbcn
1'<111 WOfrank. Dt vzw Caml'usTotful heeft ock
een Ihllispajlna op In/rmtr. Jt kunt dit vmJtfI
op Imp./lwu w kllltuvtfl.Q(.btlaJmmlrdllll'l'3pl
(C·/OB.hlm

•

cultureel
centrum

Leuven

(adwrUrllit'

Boeiend barokconcert
"ean-Phlllppe Rameau

11Fondamenlo
o.l.v. Paul Dombrechl

Op het programma tot.1nntwee bettetopers's ~'anRameau (1683-1764)
"Les Fétes de J'Hymen et de I'Amour" werd gecreëerd n.a.v. het huwelijk

van de Franse kroonprins met Mllrie josèphe van Saksen.
Drie Egyptische godheden, Osiris. Cenope en Ilorus figureren

voer de drie entrees.
"Le Temple de la Cloire" werd gecomponeerd voor de viering van de Franse

overwinning in de Oostenrijkse successio-oortog.
Een waar feest voor het oor!

Donderdag 16 januari 1997 om 20:00 u
Predikherenkerk.O'L'V-straat
Toegangsprijzen: 650/450 fr.
(1()"/o korting voor studenten)
Reservatie: 016/222 113
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Tentoonstelling 'Kunst in sirkels' in Romaanse Poort

K als middel tot integratie

Ortistiek werk van licnt mentaal
gellalldicaptell, is dat kluut of
zomaar wal beûglleidsterapie?

Belt vrouw die meervoudig geIlmIdi-
cap' is etI toen prachtige kafligra{iscl.
aandoende tekeninqen maakt. ,waar
klasseer je dit7 De overzienistentoon-
stellin9 'tçunst in sirkets wil op deze
vragen geen antwoord bieden, maar
probeer' wel NI/et debat open te gooi-
en". zoals dat neet. ZI! presenteert
werk uit onqeveer dertig verschillende
instellingen in vlaenderen op een
reizende tentoonstellino. die eerst hatt
hield in Bnusel. "" in Leuven loopt
en larer lIaar Hasselt. Mechelen, Ge",
en BnlBge verhuist. Dit initiatie! ,,'an
Vlaams minister voor Gelijke scansen-
beleid Am/I! Van Asbr-oeck. wil een
brug staan tussen twee werelden_
waarin melfsell Ifaa,)'f elkaar leven
Malspunten op dezelfde sirkei ." De
tentootJstellitJ9 in Lel/veil is het resu/·
taat van een samenwerking tussen de
stad Leuven, het Centrum voor Ama-
uurkunsten te Anderlecht en roeme-
ka Bm";slJewegiug Vrijwilligers.

Het is nier ectu een nieuw fenomeen, de
groetende aandacht voor vreemde kunstut-
tingen. Nadat op het eind van de 1ge eeuw
de Japanse kunst in onze komreten een
ware sensatie bleek. was het rond 1910 de
beun aan de zogeheten 'prfmineve kunst'.
die door rtcassc geniaal werd gehertruer-
prereerd in zijn kublsusche vormentaal. In
de jaren twintig stelde de Duitse psychiater
Hans Prtnzhcrn een grote privccverzame-
llng samen van kunst van senteerrenen uil
de Instelling in Heidelberg. waar hij werkte.
De invloed van Freud is hier natuurlijk niet
ver weg. maar jammer genoeg kreeg deze
vernieuwende benadering van geesteszte-
ken en hun kreatteve produktie rotnogtee
nauwelijks of geen navolging, Deze prach-
tige verzameling werd In 1996 onder de ti-
tel 'La beauté tnsensee' nog In Charleroi
getoond. De tweede feministische golf zorg-
de in de jaren zestig voor een grote belang-
stelling voor vrouwenjee kunstenaars die,
hoewel absoluut geen minderheid, door-
heen de geschiedenis toch steeds Stiefmoe-
derlijk werden behandeld. Germaine ereers
"vrouwenwerk. Een wedleep vol hinder-
nissen' (1980) belichtte de - tot dan eoe
nagenoeg onbekende - vrouwelijke kun-
stenaars vanaf de late middeleeuwen vanuit
een ferninisllsch perspektlef. Ook de jonge
vereniging 'Gynaikn' uit Antwerpen houdt

zich bezig met de relatie vrouwen en kunst.
Natuurlijk is dit maar een greep uil de

geschiedenis. Toch zijn er een aantal ge-
meenschappelijke kenmerken bij al deze
initiatieven ..Wat opvalt, is het beperkte be-
grippenkader waartnee 'kunst' in het alge-
meen en dit werk in het blJ7.0nder gedefi-
nieerd kan worden, en dat bij zo'n katego-
risering zeker problemen stelt. wanneer je
het werk van 'minderheden' als vrouwen
(I). allochtonen, gehandicapten en oudereu
apart voorstelt, verwerk je- natuurlijk-
zelfs ongewild - de hokjesmentaliteit.
Voorstanders van zo'n presentatie werpen
dan op dat deze kunst een uniek karakter
heeft dat éérst als een aparte k,lIegori('
moel gepresenteerd worden vooraleer de
konfrontatie mei andere kunstwerken en
kunstenears aan Ie gaan. Anderen alen de-
ze enkettering als een versterking van een
soon mikro-nationalistische benadering.
een doorgedreven uiting van het bewust-
Zijn dat men lul een minderhddsgrot·p bc-
hoon. Volgens Sylvaln van Labeke van het
Centrum voor Amateurkunsten. koöntJna-
tor van het Kunstprojekt. kan Je de gesdek-
teerde werken zeker 'goede amateurkuusr'
noemen. ·Ze overstijgen het alledaagse
handwerk, en zijn zeker geen veredelde
vorm van bezlgheidsteraple. Zo is er bij-
voorbeeld een schilderij dat op Ingenieuze
I-VÎjzede leefwereld van de patiënt gekon-
denseerd verbeeldt, en dat als dusdanig "Zeer
origineel en kreatief is. E~n vrouw maakt
prachtige tekeningen. die sterk doen denken
aan Japanse kalligrafie, Wanneer je wed
dat deze meervoudig gehandicapte vrouw
zeil geen potlood kan nemen - men moet
bet baar in de handen stoppen - versterkt
dat natuurlijk de indruk die je van dit werk
hebt. Het is zeer sober en direkt. maar daar-
naast zijn er ook opvallend kleurrijke wer-
ken in de tentoonstelling opgenomen,' Van
Labeke benadrukt verder dat je ook wnder
deze informatie sterk onder de indruk raakt
van de gepresenteerde kunstwerken. Oe
stelling als l.OUhet werk dus alleen maar
waardevol zijn omwille van de _ blogreû-
sche - achtergrund V,1nde kunstenaars,
wordt hiermee onderuit gehaald.

Oe selektjccriterta tnnen echter aan
waar hel schoentje zo'n beetje wringt: er
werden in totaal 84 werken geselckteerd
door vijl mensen, waaronder twee Gentse
kunstenaars en kunsthistorica Ann Knaeps.
Dit op basis van hun eigen smaak. aange-
vuld door vergelijking van de werken en
zoveel mogelijk roto's. Je kan het dan ook
een gemiste kans noemen dal bijvoorbeeld
niet één van de pattënren mee gekonsul-
teerd werd, aangezien deze mensen waar-

schijnlijk een andere smaak hebben en dus
andere werken zouden kiezen. Wanneer
men kunstwerken van mentaal gehandt-
kapten als dusdanig tentoon Stelt, bestaat
hel gevaar dat de toeschouwer immers niet
dezelfde criteria zal hanteren als voor ande-
re. normaal begaafde kunstenaars. Men
brengt werken bijeen onder een aparte
noemer. m,1,1! Iaat de kunstenaars niet zéll
perttciperen in het hele opzet. Dreigt dit
dan niet het zoveelste 'betuttelende". zeg
maar paternalistische initiatief te worden,
waarbij de werken nlet meer voor zich
spreken?

Kat

Van Labeke: -Vat zou je 1.0 kunnen
zien, maar dat is absoluut niet de bedoeling
geweest. De keurt' van de werken aan een
paar kunstenaars l.elf everlaten is natuurlijk
een andere optie, die we voor de toekomst
zeker niet uitsluiten. In Nederland staal
men op dat vlak reeds veel verder. Het mu-
seu·m Stadshof in Zwolle brengt daar 'Out-
stoer Art', naïeve kunst van zowel gehandi-
capten als normaal begaafden, Geen kat die
het cndcrschetd merkt, want alles wordt
gewoon door elkaar gepresenteerd. IcIÇ der·
gelijks wiJlen wij via eeu SOOrtkunstbank
ook realiseren. Dat moet een uitleendienst
met werk van gehandikapten worden.
waarbij de keuze niet alk-en bepaald wordt
door de urnlener maar ook door de kunste-
naar zelf. die kan beslissen welk werk hij

vrij wil geven."
feil ander probleem is dat de werken

'reorescructret' mocsteu zijn, dit wil zeggen
dat er uit elke Vlaamse instelling - van
Hasselt rot Kortrijk - minstens één werk
moest komen. Dil zorgr voor een vrij enge-
hjke verdeling. wat ook tot uiting komt In
de reer ve~'hcideil kwaliteit van de ten'
roongesrekte werken. Het konsept 'over-
zichtctentoonsudling' - wat betekern 'werk
uit kun~talclicrs van Vlaamse instellingen'
- heelt als sllijtig resultaat dar onder de
vlag van de representativiteit een vaak zeer
moeilijke keuze moest gemaakt worden,
Het is jammer dat zulk een criterium voor
beeldende kunst moet gelden. Dat doet in
zekere zin immers afbreuk aan het geheel.

•

Zakjes

Er werd gcoprberd voor zoveel moge-
lijk verschillende technieken, om de ver-
scheldenheld vt;l dl."artistieke kreaties in
de verf te zeilen, Be uiteindelijke bedoeling
is immers om verstandelijk gehandtcapren
beter te integreren in alJe-~meinen van de
samenleving, en daar hoon het kulturele
zeker bij. veu'Lebeke: -we willen ook de
vooroordelen omtrent licht mentaal gehan-
dicapten wegwerken, en laten zien dat zij
tut heel wal meer in staat zijn dan zakjes
plakken in een beschermde werkplaats.
Wat de kunstkritiek van deze tentoonstel-
ling vindt, kan me - eerlijk gezegd - niets
schelen. Hel voomeamste is immers dat de
deelnemers zeil er beter van werden."

Dit kUllstprojekl loopt in verschillende
steden. waarbij men tevens aansluiting
zoekt met andere kulturele manifestaties.
Museabel.oek en historische stadswandelIn ..
gen moeten toegankelijker worden voor ge:""
handicapten. In Gent werd er sinds 1990
'xunststeden' opgesran, een speciaal pro-
gramma voor licht mentaal gehandicapten,
en dat wordt dit najaar ook in Leuven inge-
voerd, Daartoe volgen de Leuvense Stads-
gidsen een zesdaagse opleiding. die hen
voorbereidt op de specifieke aanpak van
ençersveüden. -Er wordt. zowel ven orga-
msarortsche kant als door de gehandicapten
zelf. zeer positief gereageerd op dil initiatief-.
aldus projekt leider van Labeke. "en wij ho-
I'C'n dan ook dat het algemeen ingang vindt.
Onze mensen nemen ook later de werk-
hoekjes nog vaak ter hand. en spreken over
de stad die ze bezocht hebhen en de dingen
die "Zebeleefden en zagen, Wij zijn er dan
ook vd~1 van overtuigd dat zulke initiatie-
\'1."11 enorm integratiebevorderend werken."

Ann Bries
'Kunst in sirktls' loopt valt /7 januari (wrni$·
sagt om /9.00 u) rot 8 ftbroar; op de zolPer va"
hrl Kntturret CtmrUIII Romaanse PJ)cm il1!1r
Brustelsestmat, en dir tikt \\f,'tkda.q van /0.00 u
10116,JO u,
InteretsantIectvöer is het stal1dnardwerk valt
psychieter H. Printhom .• Artistry cf Ille Men-
rally 111- (/922). laalS/t hmlruk /995. uitgeg.
door Sprin!l" Vula!J Wmm·Ntw York til het
zerr reante Wirk ~'nnJJ. Schi/rkraul: "lRprn-
iton and Iht Spiritual in Modfm Art. Hommage
to Miro-. /996. ullgr!l. door J. wiley.

(~ric)

Verhuur - verkoop geluids- en lichtmateriaal
*

Disco-bars, P.A., Karaoke, lichtinstallaties
*

Kom eens langs of telefoneer
en vergelijk onze prijzen!

Brusselsesteenweg 34 Herent
Tel & fax: 016.23.70.40
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Stadschouwburg herleeft

De eigenheid blijft
Owee jaar geleden ,,,'udell plan-

1II!1f opgevat om de Lt'lIvl!moe
stadschouwhurq Ie restaureren.

Vorige week werden de werkzaamhe-
den uiteindelijk beëindigd. De drie
doeisrellill91!II, die men vooraf had
vooropgesteld, werden daarbij min of
meer gerealiseerd. Zo werd enerzijds
de techniek aal/gepast aan de atauete
eisen en tuulerzijds werd er (Uw de
brandvcilioheid ge.deule/d. De voor-
naamste hetmclJ'ill9 was eve/llvel het
vrijwaren van de eigenheid VOII het
gebo/lw. Alles \WII waardevol leek.
werd dan ook min of meer bewaard..~
De werken zelf werden gespeeld over ver-
schillende I;lM'Il. In een eerste Fase- mei
1994 - werden de anh-stcnlogcs en de in-
toballe vernieuwd. Hel hele gebouw werd
vooraten van nieuwe elektriciteitsleidingen.
kreeg een andere IX'vloering eu l'en nieuw
branddetektiesysteem .

In me! 1996 sloot dl' schouwburg op-
nieuw haar deuren en werden belangrijke
renovauewerkcn geSlaT! aan de zaal. de
foyer en de Inkomhal. Dit werd dan gekop-
peld aan de vernieuwing van de verwar-
minj.:SÎllStJllatie, de behchtlngs- en klank!n-
stallatie. liet tIltale I)rijskaartjc \',111de wer-
ken lwurot'j.: ungvveer 200 mujoeu frank.

Beeld

Tijdens een rondlckllng in het gebouw,
ter gelegenheld van de olficiële opening.
wl'rd het publick geweien \lp de aangc-
bracrue vcraudcrtngcn. In dl' inkomhal was
1ll'1beeld van kunstenaar Herman Doncr-
man~ de voornaamste ccrmcuwing. Hel
beeld - ('('1\ naakte liggende \ rouw met lil
haar uhgestrcktc armen een kind - kreeg-
de naam Maler Anium mee. Dat het beeld
{'l'r~1een ,lmkre Ila,llll dr(J('~ en ,11('ni,!:('
lijd 111 IWI on-her vau dl' "'Llnstt·lld.H 1,1&Ie
vcrkornrncn-n. wanr het hij tv,",-,[ werd
UI\1(k"'l, deed hbjkbaar geen atbreuk aan de
waarde ervan.

Recht~ van de inkom hal bevtndr zich
de uretrap. In vroegere tijden werd deze
trap enkel door dl' gegoede burgerij ge-
hrutkt. lIi('rlal1g~ konden zij ongehinderd

van Don Outchouc. Opmerkclljk detail: dl!
scbädcrij geeft een llcr weer, een motief dat
trouwene nog op meerdere plaal~n in de
schouwburg terugkeen.

'reen na de eerste wereldoorlog en de
venueltng van de schouwburg een wed-
~lriJdwerd uitgeschreven voor de volroot

de zitplaatsen beneden \v.erd aangepast en
vergroot De Installatte van een elektro-
akoestisch systeem l.OU dan weer het pro-
blccm van de verstaanbaarheid moelen 01'-
IIM\'n_ Hel systeem dat ook alm de Ver-
l'nigd(' Staten en Nederland wordt toege-

- nog maar op vijkmwimig lokaucs
- is een digitaal systeem dat hel
mogelijk lOU maken de schouw-
burg te 'gebruiken voor grote
orkesten or konserten. Vroeger
werd de zaal vrijwel uitsluitend
aangewend voor teater- en dans-
vuorstellingen en was de
bastsakcesdek voldoende. De
vraag naar een groter aanbod,
maakte de aanpassing van de
akm_"Stiekonontbeerlijk. Dit euvel
had eventueel ook kunnen op-
g~<l~t worden door de zaal te ver-
l,rnI\Vell_ Maar deze keuze lag
mindCI voor dl' hand daar ze on-
vermijdelijk inhoudt dJI ook Jan
'\It' .'igenhdd ervan wordtgeraakt.~
Nu zal met behulp van 122 luid-
5preker<._.h<:f en der in dl' zaal
aangebracht. en vier mlkroloons,
getracht worden de vcrstaanbaar-
heid{e verbereren.

Wil' nu de schouwburg bc-
zoekt en denkt op spekrakulairc

UP/oDirk &rnarJ) vernieuwingen te etuiten. komt

de foyer of hun loges bereiken. Momemeel
ligt deze monumentale trap - mei groenc
leuningen en vergulde oruamemeu - er
enigzins verlaten bij. ru de oorspronkelijke
plannen "Zoude trap dan ook verdwijnen,
maar hÎ('rlelwn fl'eS verzet. De trap, met
bovenaan roze wandschtldertngen in gri·
seillctechmck. waarop verschillende dans-
taferelen worden uitgdlt'dd, zou I~ waa r-
devo! zijn. HiJ werd dan ook behouden en
kan nu evcmuce! gebruikt worden wan-
neer er feestelijke bijeenkomsn-n in de
Ioycr plaatshebben.

Lier

In de lover - een zaal In art occo-sujt
mei mooie, kleurrijkt' tresco's - duiken
vier kleine panefcn op dil' opnieuw d\' d,lIl~
\erpehoonlijkl'lI O[ll'il. van (!l-I.e bcschtl-
dertngen staal l'en vrouw afgebeeld, gl'-
kleed in een doorschijnende sluier nu-t ccn
tamboerijn en een evervloed aan blocmen.
Voornaamste kleuren die werden gebruikt
zijn oranje, groen en blauw. Ecn van de
(wee grootste panelen gccfr l'en hcrorsch
epos weer dat gem~pirel'rd i~ uJl her verhaal

Hong. vlblr. zkl. sippi. ivm Lissl
Naaf alolldc' gewoonte 7...11Leuven ook dit jaar weer overspeeld worden door bultenland-
se sponers. In het kolder van het USSt - hel 'Leuven Imemaüonat Studënts Spl)rt~ Tour-
nament - znlk-n en ......(' honderden QUdetlH-'1Ivan over heel FUruJl.l eind Icbruari 111
OIl7(' ~e1('mJ!(' ullivt'rsllellst,hl dl' krachten komen nu-ten. Overdag worden dl' ga~ten op
hel ~portkot be7i!l~eh.JUden mei allerlei sportkompcttncs. sen» gevolgd duur een kroe-
gemocht. NJ ~I'dJIIt, .lTJx'id ...erlangen ze echter naar cen I.adn bed. CII hel h daarvoor
dal de mensen van Sportraad, dit: US~1organiseren, eCII beroep doen up vnjwrlhgcrs.

Fr wordt llezllCht naar mensen die gedurende de weck van 24 Itll 28 lebrua rl één ot
meer huilrnl,lnd~c ~lUlknt~n "I' hun 1.01willen \Jillludl~ell. Ok brengen I\'I! r-e-n lIliltJl'
('IJ een )1.lapZa'" 1l11'l',dus it' hoclt niet eens een l·'(tra bed te vooraren. !-(('n doen re ook
\\1' het Sportkor. Bovendien krijgen de buisvesters een srati~ !..oldn voor dl' Li~~I·Tj). het
~1)('lIerendl' dndfn..;t \'.111lu-t ~p"ngehcurclI_ Nlel IC nusseu,

(mg)
/'Jfi'l1rr,lIi., owr IJ.., Uw,., ,.. ,11lJm bil Sponreed. TCn-lIW'S(W'st /1)/ ;11 Hn'CfI ...· c>f.:lp 12_6 I 13_

Voordeliger reizen kan écht niet.

'Jales: 02/"00.100 @

mg en versiering ervan. 1llQC<;1de geheim-
houding van de kandidaten worden ge-
waarborgd. Elk van de ontwerpen krel'g
ee'r'r reken. De uitemdelijke winnaar van de
wedstrijd. architekt Ju[e~ Van Den Hende
uit Gent. had gekozen voor de lier van
Orpheuv. Vandaar dal in dl."dekoratie van
de schouwburg de lier overal ailnwe/!g 1\.

Ook in (Ie 7..nalzelf vinden we dl' lier
terug in dl.' vergukto vrr~kring van ik koe-
pel. De bd,lI1);rijkste verntcuwtngen die
binnen de zaill werden aaugebradu. 7ijn
voornametuk van tcchntschc aard. Om dl'
zlchtbaarbeld van de toeschouwers te ver-
beteren, werden onder andere de leuningen
vau de loges verlaagd. Ook de gradali\' van

enigzins bedrogen uil. De meeste
vcrandcrtugcn zijn wel opmerkelijk, maar
niet echt opvallend. wel wordt de bezoeker
vanaf het eerste mument getroffen door de
warmte en de ge/cllighcid die de meeste
kalller~ unsrralen. Ook hel stre\'en naar
meer eenheid in d~ \('rsiering - onder
andere door de vloerbekleding - en de
tnu mc hehlrukturt'Tint-: V"11de schouw-
burg lijn plu 'punten Dat dl' meeste aan-
dadu uitging naar het behoud van dl·l'i~cn·
hl'ld van hel gebouw eerder Jan naar ht't
meer lunktionccl rnaken ervan. is dan weer
een Iw~lh\ing dil' 1I1\"l'rnavulging verdient
hij ~THUI ..c rcctaur.uicwerken. ~

Kurt Wouters

Stadsschouwburg
600 frank
Bondgenotenlaan 21
frank

o.l.v.
Paul Van Nevel

Vrijdag 17januari 1997

Collegium Vocale

AB ORIENTE VENERUNT MAGI
Het verhaal van de drie wijzen

Jacobus Gallus - Clemens non Papa
Jan Pieterszoon Sweelinck

Tomàs Luis de Vittoria - Orlando di Lasso

Predikherenkerk
Onze Lieve Vrouwstraat - 3000 Leuven

deuren 19.30 uur
aanvang 20.00 uur

Kaartenverkoog
Kaarten

350

Promotionele reisformules heel het jaar door,
Exclusieve 'tuchtvaertv'treirr-'bus' tarieven voor studenten en Jongeren.

Dá laagste Iuchtvaar-tprfjzen wereldwijd voor Iedereen.
Alrpassen en around-the-world tickets,

Last minute aanbiedingen.
Dé voordeligste citytrips en verbnjven 'à la carte',

Rondreizen met Internationaal karakter.
Aantrekkelijke huurwagenformules.
Studenten- en jongerenkaarten.

Annulerings- en reisbijstand-verzekeringen.
- - Conneclions Leuven Connections Hasselt

Tiensesiraai 89. Botennar\:! 8,
3000 leuven 3500 Hasselt
TEL,016/29.01.50 TEl 011/23.45.4.1

! ~ Oolae Aalu.AnlWo!rplI'I, Brugge. BruuJ, Genl,Uége.€liidj;,·,iIolS lowoon-lo-Neo,r.e Med-den ~I Ntmur en iJrd-.c:u
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~ zoel(erlies
----------_ ... -

zoekenjes zonder kommersleet oogmerk (gezocht, gevonden, verloren e.d.j zijn gratts.
Voor de andere (Ie koop. Ie huur, tikwerk) wordt 100 frank per week ...angerekend De
redaktie behoudt zich hel recht voor een zoekerqe niet te plaatsen. zenoen dan of
afgeven op 's MeIerssIraat 5. Vla e-mail kanookop vetoehagar.arts.kuleuven.ac.be.

"Duh.Slialig student z(k'kl iemand die hem
bijleuen Nederlands kan geven. KOOlakl~er
Peer Balerlein op IeL 23.52.80.
.J Slapende KOC'n (ne fOl0) zoekt gelijkgezinde
bcJaardendub om etos _ liefst niet te hard -
na te denken over de eigen gebreken.

" Opgepast, godsdienst kan de gezondheid
ernstige schade toebrengen.
"Gezocht: studenten om in verlofperiodes in
ruil voor kosi en Inwoon annex vakamie vier
uur per dag Ie helpen bij opbouw van ....eken-

neeentrum in Moulin (Frilnkrijk). vervoer
wordt met dgenaar geregeld. Tel. 013/71.30.21.
,J Marc. bedot ven onder lakdoeklawine ten-
gevolge van f'en aardbeving boven lijn bed,
wekt alklekcentrum voor last lood.
,J leve Dr. Dearh mei 7.ljn apparell voor zelf-
doding!
,J Alkoholvrije Mechelse brandweerman zoekt
antlsllpzolen.
..J Aktleve dlsketeekbëzceker ult Mechelen
lOekl drugsvrije danspanner. Brvarlug met

Zoekertjes zender kommersteel oogmerk [gezocht. gevonden, verloren e.d.) lijn
gratis. voer de andere (Ie koop, Ie huur, tikwerk) wordt 100 frank per week aaugeruk-
end. De redaktie behoudt zich het recht voor een zoekertje niet te plaatsen. Gebruik
onderstaand rooster, I teken per vakje, I vakje tussen de woorden, Zenden aan ol
afgeven opts Meiersstraat 5. Vla e-mail kan ook op veto®hagar.aTls.kuleuvt'n.ac.be.

88 . 118
KOPIEREI· DlumN • PRillER· OI1WERPEI

9 -22u.
9-20u.

gesloten Zaterdag 10 -17u.
..... IT 'TA.KES ~Ö 'Tö 'TA.NGO•...•

Tiensestraat

9 -19 u.
9-19u

MaandagUrnDonderdag
Vrijdaa

Ticnscstraat

(adwrttnrie)

..J Asmlenl rechten zoekt degelijke paraplu
zonder veer .
..J vrocern zoekt roze panter .
..J 'lweede ljc'er rechten zoekt andere helft 1)iI-

raplu.
..J BVB mer zakdcek loekt vent zender.
Y Hel knerpen van de sneeuw. Hel suizen van
de wind. liet krassen der rotsen, Het scheuren

der spieren. Dag lieve T.I
.J Joris is een zij?
Y De B.A.A.D. panij valt aan •..

JO MEUWISSEN

vallende erwten is een vereiste.
Y VinCf'1II wekt vakature bij Wiener scnger-
knaben .
..J Skiën in de Ardennen een optie? Nee. 'I Is
de leeftijd.
-J vdB wekt ontvoerster. Niet aanmelden in.
dien niet ernstig.
-J Ni dieu oi maltee wenst iedereen een chao-~
nsch '97 roe .
.J vaw heeft ontvoersrer. maar loekt nog 'lak-
doek.
,J Willy en Roeland, verklikkers worden nooit
verontschuldigd. M.

I
Gespecialiseerd in formules
Tel. 0 1 6 I 2 6 . 0 6 . 5

....
Alle verhuur video-, klank- en

IIchtmatlll'laal.
VldeolcheMnBn tot 4 m.

DISCOBAR EN CII'lI
m~t ol zonder D.J.

IlARAOIIE 11.500 mals)

"Jif 016/201.301

• agenda & ~ ad valvas DOOR BRUNO DE VOS

DINSDAG
10.00 u MUSICAL !o.I.", ft- Vanlt·lIi. door h<:t

Konmlltjl n~11c1 ".11> Vlaande.en, gcrcgrs-
sc,·ro.!duur !oUJIlC"nin~. 111 d<: Stadschouw-
hurle. wCIl. 8501400, ~t",r<:ntenk"rll1lg, org
Kuüurect C"llIrum l<·tlv,·n. mI" 12.11 t j.

20.00 UFILM ',\ LUI"I Funl", ti,.. I ,il Or,..-

\1')94). "Th<: l:kltJnl !oI).ln~ln.:" "U 'Th"

111",l (,Ion'- (1996). mll~id John zor». on

!.ltI,.I""·I!' I~(l/r{)n.nrlt SIU'.
20.00" MUSICAL "Secco Ó vsnrcu!" door Ko-

ninkliJ". 11,,11," v.ln VI~.,mkr,·n,reltie S'ijn

CunilLX. 'I,uk'''''"k"nltll!- in'" 22.21 ll, in
SSII. "''''1: IIS0/'WH. "I): K.C.l'·\I\'<:n.

20.}0 \I DEBAT 1"1"'.1,,,,,,1 "wr Mnk.1. in Huize
K.uihu. r to"I,lr.1 ~(I.u ...·Il·ltr~lt'. <>11(Huile
Karibu.

20 JO u Tl:.ATER I)'KKI 1'.1a•.I '11<.'<:11 -\,ro,· in
VlanuJlg,·" ..... I,~ lQOl1oo. ufl: Stuc

22.10 u FILM - Th" Gulde" H~>al-(1\1901. mu'
7'CI. J,)hl1 Zulll. ut ~'u<, '''''8, I~O/loo. "'11
!oIU(".

WOENSDAG
11.00 u DEBAT Uur Kuhuur Ln-"III J.,,,, '1'".,.",

,,,,., ICII'''''ur lau UU'\'" (~",·J"'U\I"'''I).
in '>llK/.l,11. t<>c):.):rJI;'. "rl( I\UlluUr~,,,ull1i,-

'''" I\Uln"cn
14.\)0 u FILM Ik I.l.'~ Ml'- 119601. l"",,·0.1,,·

van ucn ItaJTI~II,l. tI, Vlaam, 1,1"" .."wtJItl-
,'Tl o1fchid. ht-CI(.50/20.

10.00 ti FII_M -nt· I.l.1~ 1'011'- ('<160). ~<>","·tI,,·
"a" Htrt H.,al1",..l.ln Vlaatn' rHmlrn,,,"u,,,-
"u ~"hi..r. loql 50/20. "tl! VI,)o1m~riln"",,·

"·UII'· "u olTd1,d

20.(1) u I-ILM t"~II".llllv\l,·nç uour" \1')8111,

"Th.· ~'My 1\1"'.... - "IU/J.·~ Juhn Z<>r". in
S'u •. t"'·)l (51)/IOO,"11l '>IU,

20.00 u TEAT!:H .M'l',t".rr 1'I000n~ door T,'J,,'I

\'~un".· L,·~. ,n ~"II. ""1: 1I1fJ/200. \1ud"n·
tenkOrllll):. '''Il. K c.. 1.<:0"("". ",lu 22.21 11

UlO IJ FILM 1""1"""Qu"rl"I- (1')911. "'U71<:I.

J"hn Z"'II. JU ,>,u, 1"<"8 l~nilOO. "11( Stuc

2400 U FIUtI "Tc.lr. or ü, ..cv- (19\151. U\U1J"~
John lom. in SliK, 1....·1( 1501100. "rs. SI.. ,

DONDERDAG
lO.OO u KONSERT ti Fondant"",n 0.1 \". 1'01,,1

pombrccm. 5'(I(I,·nt~n~<)t1U1~. Int" 22.2 lIJ.

on Predskhcrenkerk. roeg, 6~014S0. org KC.
L.c",·<:n.

20.110 \I FILM Lesbische film, info 25 66.16, In
Homaan'iC poon. org. Lilbyrim.

12. JO ti FILM -shc MU51 Bc Sceing Things"
(19117), rnU7.ick.Juhn Zorn. in SliK. 10('1(

Alla Medica
16/01 üm 21.00 ti: SI,clktjcs.lVund, in rok.
IQ/Ol om 21.00 u: Wr:\ICtl1.,~o"d, In Fak.

• 16/01 om 20.00 u: Aids-ddtal, moderator
xns SIIIC! (BRTN), in Aula ros.' I(i/Ol urn
22,00 u: 'Icchnomght. in Doc's.· 20/01 om
1400 u: Posterbeurs. in MuZa.

NFK
• 15101 om 13.00 u: wekelijkse broodmaat-
lijd, 111kelder mw.

Pedagogische Kring
• 16/01 mn 21.00 u: fakbaral"ond, 11\Kaffan.

Politika
• 14/01 Olll 19.10 u: Krtngvcrgadcnng, OOI'CII
't xalfee. ,
Psychologische Kring
• 15/01 Ncw Wclvt>& Cuthil Ildrty. m Shrlill

VRG
• 1510 I om 20.00 11:wclsprckcndhetd-aoruool

Wlna
• 15101 om 22.00 u: roster parerus plan Jl.tr,

111onder Alma J.' 17/01 om 09.00 u. 11ll11l'
'I rkdrl); der wetenschappen. <lp Campus Fl
sakle werenschappen. IJl Gebouw S en audr
torrum MOO.07.

ApPolonla
·14/01 om 20.)0 u. KanlUS, in Doc's.

Blos
• 11/01 om 09.00 u. lnducrrtcdag d.'r weren-
schappen. in Celesnjnenlaan 200 <;

Crimen
• 14/01 <>11\ 20.00 U' u.·/ing door Eddy Van
Til! (OIl..ol1l.k). lil Ordl110rietlhul. • 15/01 UII1

20.00 u: ï-akbaravond in Ik neetor

Germanla
·15/01 omlO.OO u: Thpavond, in f.lk
·16/01 UHl 1'1.00 u: pcnua \'IK)r hutlende

•·..·rolt:"" III1<"r', in F<lk.

Historia
• 14/01 om 22.00 11 --TIen "ll1ll' Zleo- avond.
ijl Fal...

LBK
• t4101 urn 21.00 It: Ie kan TI). in Ctl~·,h"t·l
• 15/01 om 20.00 u: te kan Kanrus. 111üut-
\·cnboml.

e ulo jlwr.9l11J923 1Ir. 15 dd. IJ januari 1997

1501100.org Stuc.
22.)0 u FILM "Lrulc La-urcnam", "Hcreuc" en

-Hultywood HOlci- (1994), rnU7.i<:k JQtm

zom, in SIUt. ,<>cg. 1501100. org. STUC.
24 00 u FILM -A lUI Ol run fUT 'rtre Evil onc-

(1994 f, -n« Ekg.lI1l SI",,,ktng' en "Thc

I!IJ(~en-e- t I??bl. "'l'lick J,!hl1 Z"",, in
l:o'U(.ItI<:!: I~OltOO. "'Il. "'uc.

VRIJDAG
111.1111 " I(ONSEKT C"II~J:i"", \"K~k ft.!.v. rJ,,1

VJ" Nt'~d 'IK·l·1t -Ah "r;l·nte venerum mag;',
in I,,,·,r.~h,·relll.-rk. ()L\'",,,w~,r.. IU'·Il.
6001l~0. "ud"nt,·nkunillJ:_. utl:. K.e. Lt.·'lVen.
int" 22.21 I).

22 JO" FILM ·"11.·"....QU.l,',·I- (19\1)). ",,,zÎ<'k

J"hn Lom. on~I",. t""l:. 150/100. o'g. StuC.

ZATERDAG
0\1.40 U UI IH'rlll1g voor "u ooor hi-ÎulIg,·,·cn, 111

L'lll·t I Leuven ~Iol'io".org Het Goede
SIIUU.

ZONDAG
1I 00 \I KONSERT Or.l-<l.I"i('\, inf" 22.111 07, lil

Or''''''''·1111<1f. 1....·Jl 200. u~ 1\ C. Orarorlcn-
hol.

I ~ 00 "TEATER Blauw Vin ~llCch -Bin"l Jjtl<:r-
na.r,··, "u.knt.·"lnn'nl(. Inf" 22 21 11.111
S511. "lt'l! 20011 ~O.nrS KC. Leuven

1;.00 ti KONSEIIT ItlltJJI HlIy~ url!clcydu~.

"l,,"'n,,"~,.rt"ll!. rr:wrv.11tc 22.21 IJ. inlo
21 M4.27, lil R"rtl.l."",· P",-'T1."..-g. 100. Olll
K (" 1""1('''.

21 011 " KONSERT Nu Pnd,', '" D.· Kr<K'!l-0",1<-
.\I.I'~I, "K'g )ll"al".

MAANDAG
2U.II() "IILM \"tt1~~.ti '1115)en 'PUI 1lI,,.,,1 tn

TI". \t,,,,, 11')11')1.",,,,,,.,, J"llII Lum '"
~1U1", ..,: I ~U"100. "'11 !.tu,

20.(1(1 u OEHATTI"·lu.l·J,·""d >ólm~nln,",:;,lun.
",'~I.·". I" UI' J. ~IJ"Ir.2. "rg. Rult· I)r.·tlllN.·1

11



Geëksposeerde Jan Bosschaert vergist zich:

"In Frankrijk zijn er
tekenaars zoals ik"

15er één tekenaar in
Vlaanderen bij alle
luft ij,/!)kttttgoriû 11

bekmd is. da

,._

u i..het
JIJn Bosvctuurt. Bij hel

grote publiek t:uwiu! Iti}
vooral bcwonderinq met zijn sensuele
satnt-Amourafitcnes. zij" pinup. .. -
'De vrornven l'au Jan Bosschaertr in
Panorama - of de serie ffripl'ÎIIUp!>
in De Morgen, Kim/eren kermt" hem
"tUI zij" illustraties in de jellgJboekell
nUl de razend populaire .'Ht/rc De Bel
tn de iets ouderen nUl zIjn stripreeks
'Sa",', die lIij tekent op senaria \'tUI

,\.Iarc 'Biebel' Leqendre, Echte strip'[a-
naren kenden Item al mil zij" or;9;-
nele konvertuuen, dit' 'f,.·0";9iaar in
het boekje 'De rode draad' werden
"ifgege~'ell.of \'all tie striponderschei-
ding de Bronzen Adhemar: die hij ;1/
1991 kreeg. Vanaf deze wuk /ta"9t
Vlm zijn werk een niet te missen over-
:icl,tstentoonstellin9 in de Centrale
Uni \'f',-si tei tsbibl ioteek.

-

Blw,chaen is tegenwoordig blijkbaar flink
aan het cesposeren. ZjJn vorige tentoon-
stelling, 'Diabolo", is nog maar tien dagen
gesloten. Die tentoonstelling liet een stoute-
re erctlsche Besscheen zien dan gewoon-
liJk.
Jan üosschaen: -Een Engelse uitgever van
~Irip~ en trading cards wou een tentoonsrel-
IIng maken rond engehjes en duivehjn_ Hij
had mijn affiches voor satm-Amcur gezien
en wou dat ik meedeed. Ik was de enige
deelnemer van het vasteland. Belangrijke
Engd5tillise rekeneers ah SJenklewia.
Mc!l;ran, Bolton en anderen zouden de rest
van het matertaal leveren. Ik had mijn
werk dus snel af. Maar dan liet Bolton het
afweten en geraakte McKean niet klaar. Zo
is dal projekt de mist In gegaan. Naar aan-
leiding van 100 jaar strips heeft str1pwinkel
Mekanik dan gevraagd om er een tentoon-
vtelling van Ie maken.s
veto: wj)u~ mtr Diabolo ook I'an dar braaf
ima!JOaf!Jtrabn?
aesscbaert: «Oorspronkelijk wel. maar
1000nis de zaak-Dutroux uitgebroken tlach-
Je~. Ik heb dus bepaalde werken goed ver-
storn. Ik had ook wel wat vreemde dingen
gemaakt. die beter enkel aan een selekt ge-
zelschilp worden getoond Ik heb vooral
's nachts aan Dtaboio gewerkt. Wanneer ik
dan 's morgens nog eens bekeek wat ik
.~ nachb had gemaakt, moest ik soms toch
even slikken. Sommige ontwerpen zijn dus
in miJn kalt]e blijven anten. naarmee kun-
nen mijn kinderen later nog vee! geld
verdienen. iO

Veto: Te,l,tltgmh~ld ~'all\'''{tUfljll '96 stond
er Uil d/( WlIlje van Jall B<,:>s,haurin De
M,'r.<Jm 8mj~ de miXIi~vrouwen btu?
aosscnacrt: _Nee. ik moest gewoon altijd
in Interviews uitleggen wailrom ik mooie
vrouwen teken. Nu kon Ik zegst'n: "kijk, ik
heb ook een mannetje"Oatht). Ik ben voor
de af\Vi~5t'ling wel een~ be:lIg gewee<;1 met
Sumo-wor~telil':H"S_ Ik hou helemilal niet
van dal macho-aspekt. dat gl·~"lerde, Met
Sumo's heb jr nog dal ronde. dat sensuele
\'an l'en vrouw. Niet dal ik dikke mannen
',I])jlt'tijtelijk' v1l1d. Op miJn ~dl(.'I,><,nstaan
wel redelijk veel'!namu-n. Op dl" Diabolo-
tenloomwlhng had een journaJi~t 1.e geteld.
011" '/.ei mIJ. "Er zijn bijnil evemeel mannen
ab vrouwen op deze tentoonslelling_ Mililr
al \lW miltIllen zijn domme klOlen·.~
VelO: NaQJt illlHtratC'rm uhllJtr bm Ji:ook
Uktnaar van Ik srripruks 'SIIIII' ZIJn d~ ~T1"'
h41a/tjrt l',m die retks mlr Tt ((n~"i"udi.'"
Bosschaerl: _We hebben daar onlallg!> 1I0g
7waar over gedbku5sieerd. Om de franse
markt te Dcrciken, hebben we overwogen

izenden

om -s.nn meer dlepgang te- geven Maar
~\e doen dat met, DmdJI we nu een publiek
hebben dal we met zomaar willen opgeven.
Ik maak heel veel illustraties voor Marc De
Bel En iJ..zie de laatste lijd veel kinderen
die mij komen seggen. "Sinds we u ken-
nen. zijn wc ('igenIijk meer lan van u dan
van Marc De Bel." Mei -sam- gaan we op
dl" venrouwde weg veroer. we blijven in
hel dorpje Pruttelaar En we kreeren een
aantal vaste personages. We gaan -sam'
maken eoats. wc dal zelf willen, niet voor de
fans van Marc Dl' Bel, niet voor standaard
Uitgeverij, want die zouden het liefst vier
albums per jaar hebben mei een oplage van
400.000. De verkoop van 'sam' is daar
maar één procent ven. In Frankrijk vinden
ze 4.000 eksemplaren heel wal, maar bij
Standaard is dat peanuts .•

koop. In Vldanderen moet Je een hele lijd
aan een standvastig ritme Stnp~ produceren
voordar hel publtel ..0\ crwccgr om je strip
te kopen. De Fransen kOI}Cnheel anders. Ik
heb~nlilngs op een beurs in FrankriJJ..
p:c\lglleerd. Ik dacht dal niemand me kende
en Ik de gewoon de kal Uit de boom zou
kIJken. Ma.n ik heb daar dne dagen aan
één ~lUkdoor getekend. Die sransen slaan
een album open en als hen dal aanspreekt,
~OI'}C1)ze het. Blijkbaar zel mijn werk de
fransen wel ie~_,. Ik vond ,lill heel
vreemd .•

«we 1:ljn volop aan het onderhandden
meteen franse eo-utrgever P&T sroduc-
tions zou de Franse versie van -sem' ovee-
nemen van Standaard. Bij grote uugevers
word je behandeld als een van de velen, bij
zo'n kleine, dinamische uiigeverij Sloppen
7e veel meer energie in de weinige reeksen
m~zehe"bben. P&Tis opOJli(eVeer elke
sutpbeurs in Frankrijk aanwezig .•
Veto: Jf ugt altijd dat jt tt!Jdijk strips. i/lus-
trutiet t" sdlildmJeri wil maken, maar rlll ga jt
kom;nu aan 'Sam' werken.
aesscnaert: ..Hel zal moeilijk worden,
maar ik ben dat wel van plan. Het staat er
zwart op wit, dus ik kan niet meer terug.
Met die drie albums moeten we weten
waar we 11I~1-sem' aan toe zijn. Over
enkele maanden word ik veertig. Als ik elk

Levenswerk
~We willen 20 snel mogeHjk aan tien

albums geraken. Dat betekent dal we In de
volgende twee jaar drie albums maken. Dat
hebben we met Standaard Uügeverf afge-
sproken. Zo gaat dat nu eenmaal met stnp-
reeksen: je moet een zekere kontlnulteit
kunnen bieden. Dan krljg;e ook een plaats
in de warenhuizen en het schijnt dat dal
een heel groot verschil maakt in de ver-

misschien voor
miJn penstoen
aan twintig
albums, Voor
zestjgdulzend
frank per Jaar
vind Ik het ook
niet de moene
om daar zoveel

JQt dal dt I41ng-
l'invjlchu Vf'/v.'IIS-

tingen h()()g ge-
SI)a.IHl~·nhou-
dt'n Maar dat
noem ik geen
strip meer, dat is
een levens·

schIm lIaltl matlr
Ik lOUdmktn dal

naar een Fr41rntall.qrUI/9rWT$lapt til tin (11

andrr luat :itn_ Wimn«r J.' uiJg<1."ffl'ufl :IJn
wrbazjll,<J hd,'""n IJ_ tekrnen jullie ten
kontrata (111'1 lult ""9 lang en gdUJckl.<J_
aosscbaert: -Zo eenvoudig is dat niet 1)1'

\Joh'lfa~)ellClhlr!" dit: ik wil maken, is een
ene-shot. Summigc uugcverijen die one-
ShOb publiceren. willen alleen maar 'Sam'-
al'hllllt' ~Iril)~ van mij. andere willen een
reeks.makell van die ene-shot. Als iJ..met
die volwavçenenvtrtp begin. moet ik met
'Sam' vtoppen. Ik kan niet mei twee )lrI~
regelijk bt>7igzijn, En -sam heen nu zoveel
plaatv inpenomen in mijn leven Pa, na
die tien albums van 'Sam' zal ik nog eens
denken aan die droom. de volwassenen-
~tri" .•

Bovenstten lijn er in Frankrijk dui·
zendt"} tek';I1JJr~ /0,11, Ik, IJie brenge-n een
afbum uit d.lj It.JUwdijkl vcrkoopt. lol ;I,TI
I~het dJII, Stel d.u ik een ~Irjp ujl~C!!t'\'<'n
,rijg bij ef,n "r"lt' fran.,.. uitgever. DJn ben
iJ..",'11 held Pt'I vla.u.deren. md,lr er wordt
waarschijnlijk náu,weli]k, een album van
verkocht Pen \·"I\..:\,~nen~Irip lal '"I!
enorm "tTI werk koeren en uileinJdijJ.. 1.,1
von 'nip roch maar een afkooksel zijn van
mijn 'lhilclf'rijen niln denk Ik d~t ik beter
mijn e!wrgt" in mijn ..~hilderijen ~te<:k.•
Velo: Mtt Uil ,mr zou je /{1(h mrn- mensen
bereiken dolf! mN een s<"hilJrrij
Bosschilcri: .0011 weet ik nog met zo ze-
ker. De men-en dfe in Vlaanderen hel
mee-a op mijn vol\\a\«:netbtrip Zitten te
wachten, dat lijn de sulpt.rilid. Ik wil MrijÄ
maken waar Ik me goed bij voel.s

Da Vind

Veto: Toch dmk Ik wtl ((nS dat dt ht/ft \'(.l/~de
koptrs van 'som' \lll!WQJsmmZIjn, dit gnvflClI
[an :i;n V'III al h"19rajisdlt werk \lan Jan
BOSJrI,atrt.
acsscneere .Dat is wel zo. Ik heb twee-
duizend harde tans en de andere tweedui-
zend kopers zijn fans van Marc De Bel
(lacht), Ik heb volgende week een afspraak
bij Castermau, om eens ever een volwasse-
nenstrip te pralen, Ik heb vroeger bijna ten
mooie reeks bij die uitgever gehad. maar
dal b om.allerlei domme redenen erge-
sprongen, Ik weel wel met goed wat Ik
moel gaan vertellen, wam ik heb net die ar-
spraak gemaakt voor 'Sam' met
Standaard .•
V~IO:Wal blJ,:hoIIWJt zelf als jt btslt Slrlp_'
acsschaert: _(Iilnge suite) Er zit er eigen-
lijk geen biJ... De slechtste kun je altijd
vragtn, maar de beste ... Het kon verhaal
'Water' uil 'De rode draad' ui wel mijn
beste zijn .•

elk beschouw mezelf helemaal nlet als
striptekenaar. Ik breng graag figuurtjes tot
leven en ik wil heel mooie tekeningen
maken. Ik kOOI) nogal wat strips. voor de
tekeningen. Toen Ik vijftien was, las Ik een
interview met granqutn. Dat was toen mijn
grote god. Hij venetee dat hij geen smps
las. Ik vond dill toen een schande. maar IIlI
merk ik dat ik zelf ook geen strips jees. Ik
herlces rnf]n 'SamY wel eens als ze uitko-
men, omdat ik dan een idee kan krijgen
over hoe die ~trip overkomt bij de lezer.
Pranquin was één van de twee mensen die
ik ooit nog een handje wou geven, Met
vandersteen was Ik ook IC 1.1<11...~
Veto: OmdsnJr nrrl :a IIffI vtrschdlmde dmgell
bluS Imrt, brrtik jt tril hul !JllIariurd pI/bliek,
Ha Saint·A.m<Jurpublid: kmI jt stripwtrk
l<'oUlrs.:hiln/lJkmtl t7I omgtk((rd Sloon jt dal)
B05schaert: .N~, DolVind heelt ooit
flezegd: ~Je moet het pubhc:k niet vervt·-
len.~ Lkvind het du~ kuk om alll"rlei ver,
schillende dlllgt'n 1(" doen_ En als je eell
tentoon~lel1lng silmenStelt, is hél ten \,\I\)r<
deel dal je niet allt'llIaal Mripjlagllla\ nila~1
elkaar m,)el hanGen.,.

Gert Meesters
Ot DI't'rzi ..hIJllnrrXmsullill/J \"Jin Jall &m.haerr
ij van J 5Jaml"ri 1017 ftbmari fUssm 8 JO u ril
19.00 u (lI'e~kJa:Jm) '" tussm 8.30 u m I ),00 u
(lutnJag) grall1 te btbJ("" m dt Un;l'ifTittll:i-
blbliof(tk Op 14Januari om 10.00 u wt>rdldt
trmo._lliSltllill!J!ttSltll;k !JIJrt.,d mtt ol/dtr
and(ft ttll odt va., Ja., Dl Smet (Dt NitulW
Snaar) a.lII Jall B<>udla~rtOp 6ftbnl/tr/
s(qllun BcSUltMrI l'anaf 16.00 u in Htt &slo/(1/
Land,


