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VAYA CON DIOS STOPT

DeAmerikaanse hiphopgroepWu-
TangClanbrengt slechts één exem-
plaaruit vanhetnieuwealbum‘The
Wu -OnceUponATime In Shaolin’.
De rappers noemenhet albumeen
kunstwerk. ‘We staan op het punt
een album te verkopen zoals nog
nooit iemanddatheeftgedaan’, zegt
rapper RZA tegenhet Amerikaanse
zakenblad Forbes.

Het idee is het album te expose-

ren inmuseaenopfestivals,meteen
toegangsprijs die tussen 25 en 40
euro ligt. De 31 liedjes op het
dubbelalbumkunnendanenkelvia
hoofdtelefoons onder streng toe-
zichtbeluisterdworden. ‘Weverko-
pen eenmalig een collector’s item.
Het is net zoiets als het bezitten van
een scepter van een Egyptische
farao.’

Volgens hetWu-Tang Clan-lid is
hetdoelvandit conceptmensenbe-
wust te laten worden dat popmu-
ziek een kunstvorm is. ‘Het idee dat
muziek kunst is, proberenwe al ja-
ren hard te maken. En toch krijgt
muziek niet dezelfde behandeling
alskunst.Zekernietvandaagdedag,
numuziek gedevalueerd is tot het
punt dat ze bijna gratis moet wor-
denweggegeven.’

Het albumzou in een latere fase
ook te koop worden aangeboden
voor ‘enkelemiljoenen’.

RapperscollectiefWu-TangClanexposeert
nieuwalbumalskunstwerk inmusea
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Inhet zog
vande
soldaat

BARBARA MOENS

Twee jaar lang zocht Korneel De
Rynck de plekken op waar de be-
langrijkstemilitaire veldslagen van
WOIzichafspeeldenensprakhijde
mensendie deherinnering in leven
houden. Het resultaat is meer dan
een reisreportage. De historische
bouwstenen van ‘IJzerenOogst, een
reisdoorEuropaendeGroteOorlog’
zijn solide: De Rynck baande zich
eenwegdoornaslagwerken,histori-
sche documenten, kranten en ge-
sprekken met nabestaanden. Hij
stapte, fietsteof reedmeemetdesol-
dateninhet landschapvanvandaag.
Enwanneerhetaantaldodenenge-
wonden doet duizelen, weet hij de
cijfers tot leven tewekkenmet dag-
boekpassagesofabsurdeanekdotes.

Zobrengthijdegeschiedenis te-
rugtotdeessentie: eentoevalligesa-
menloop van gebeurtenissen. Over
GavriloPrincip,diedeoorlogontke-
tendemet een schot op deOosten-
rijks-Hongaarse troonopvolger
Franz Ferdinand schrijft De Rynck:
‘Terwijl buiten de Grote Oorlog
woedde, raakte hij ondervoed, liep
hij tuberculoseopenmoesteenvan
zijn armen worden geamputeerd.
Hij stierf op 28 april 1918 in de zie-
kenboeg vandegevangenis, enkele
maandenvoorheteindevandeoor-
log.’

DeRynck verschuift zijnblik van
IepernaarGalicië,Verdun,Caporet-
to en Gorlice. Wist u bijvoorbeeld
dat Servië de geuzennaam ‘Brave
little Serbia’ draagt omdat het erin
slaagde deOostenrijks-Hongaarse
bezetter terugtedringenin1914?Of
dat de slag om Gallipoli de eerste
belangrijke militaire actie van de
Australiërswasencruciaalwas inde
ontvoogding tegenover deBritten?

DeRynck schrijftmet een scherp
oogvoorhet ironischeenderol van
het landschap.Deconstanteslinger-
bewegingtussenhedenenverleden
verlooptbijnavanzelf.DezeEurope-
se reis doorWO I verdient het dan
ook omniet te verzuipen tussen de
massa aanherdenkingsboeken.

Korneel De
Rynck, IJze-
ren oogst.
Een reis door
Europa en de
Grote Oorlog,
De Bezige Bij,
Antwerpen,
2014,
393 pagina's.

Legersuperhelden
bestormtHollywood

RUBEN NOLLET

Ongeveer een jaar geleden
stak Steven Spielberg een
waarschuwendewijsvinger
op. ‘Hollywoodsteventafop
een implosie omdat de stu-
dio’svandaag lieverhonder-

denmiljoeneninvestereninéénblockbuster
dan inverschillendegoedkopereprojecten.
Vroeg of laat zal een half dozijn van die
would-be-kaskrakers tegendegrondsmak-
ken, en pas dan zal Hollywood tot zijn zin-
nenkomen’, zeiSpielberg. Jezoudenkendat
destudio’s luisterennaareenmandieal zijn
hele leven bewijst dat hij de vinger aan de
pols van het grote publiek houdt. Maar de
realiteit laat eenanderbeeldzien,metdank
aan eenman: Kevin Feige (kleine foto).

De40-jarigeAmerikaan liet zichvoorhet
eerstopmerkenalsproducent vandeeerste
‘X-Men’ in 2000, een job die hij te danken
had aan zijn uitgebreide kennis van de su-
perheldenwereld vanMarvel, dat al 80 jaar

stripheldverhalen uit-
geeft. Toen Marvel in
2007 besloot een eigen
studio op te richten, was
Feige als stripheldfanaat
de idealemanomMarvel
Studios te leiden. Het
idee waarmee Feige op
deproppenkwam,bleek
goud waard. De Marvel
Cinematic Universe ver-
taalt in wezen een con-

cept uit de comics: de superhelden uit de
verschillendeMarvel-strips leven indezelfde
wereld, wat betekent dat ze ook in elkaars
avonturen kunnen opduiken. In de bios-
coopwasdatongezien.Daarkrijgtelkeheld
traditioneel vrij spel. Batman, Spider-Man,
Superman:zenemenhet inhunfilmsalleen
optegenhunvijanden, tenzij zedeeluitma-
ken van een team, zoals de ‘Fantastic Four’.

Feiges eigen universum
Feigezag indatergeenenkeleredenwasom
die traditie instandtehoudenenbegonaan
zijn universum te bouwen,met ‘IronMan’
(2008)als eerste steen.De rest is geschiede-
nis. ‘IronMan’haaldeals vrijwelonbekende
superheldwereldwijd 423miljoen euro op,
twee jaar later deedhet vervolg het nogbe-
ter. ‘Thor’ en ‘Captain America: The First
Avenger’ (allebei 2011) scoorden ookmeer
danbehoorlijk,maar het echte kassasucces
volgde pas toen Feige alle superhelden sa-
menbracht in ‘TheAvengers’.De filmbracht
in2012 internationaalbijna 1,1miljardeuro
inhet laatje,waarmeehijdederdeplaatsbe-

kleedt indehitlijst aller tijden,na ‘Avatar’ en
‘Titanic’.

Marvel Studios’ stramienwas duidelijk:
eerst afzonderlijke afleveringen, dan een
nieuwe held introduceren, en daarna een
gezamenlijk avontuur. Als toemaatje toont
elke filmtijdensdeeindgeneriekwatdetoe-
komst zal brengen. Hoe goed die strategie
werkt, werd duidelijk toen ‘IronMan 3’, de

eerste filmindezogenaamdePhaseTwo,vo-
rig jaar879miljoenopstreek.Ook ‘Thor:The
DarkWorld’ deedhetdehelft beterdanhet
eerste deel en niemand twijfelt eraan dat
‘Captain America: TheWinter Soldier’ een
gelijkaardig succes wacht. Dat de films in-
tussenformulespektakelszijngeworden-en
‘CaptainAmerica’ vormtgeenuitzondering
-maakt niets uit. Phase Twowordt deze zo-
mer voortgezet met ‘Guardians of the Ga-
laxy’ (denieuweling inhetgezelschap)en in
mei 2015 rondt ‘The Avengers 2’ de boel af.
Phase Three introduceert de nagelnieuwe
held ‘Ant-Man’ nog in 2015 en gaat in 2016
verdermet de derde ‘CaptainAmerica’.

Op volle toeren
DeMarvel-machinedraaitopvolle toerenen
heeftbrandstofgenoeg.Omueenideetege-
ven:deMarvelEncyclopedia, eengidswaar-
in allepersonagesuit hetuniversumvande
stripuitgeverij staan, teltmeer dan 340 pa-
gina’s en zowat 2.000 helden, schurken en
teams. Geenwonder dat Feige onlangs liet
vallen datMarvel demogelijkheid van drie
of vier films per jaar niet uitsluit. Datmoet

haastwelomalle striphelden levendtehou-
den. Disney, dat Marvel Entertainment in
2009opkochtvoorbijna3miljarddollar, zal
er geen graten in zien.

EénnieuweMarvel-filmperkwartaal lijkt
al veel, en dat is dan nog buiten de andere
studio’sgerekend.Dieblijvennatuurlijkniet
bij de pakken zitten. Allemaal proberen ze
Feiges succesformule te kopiëren. Sonywil
elk jaar eennieuwe filmmakenmet perso-
nagesuitdewereldvan ‘Spider-Man’, Foxbe-
oogt hetzelfde met ‘X-Men’ en ‘Fantastic
Four’ - ironischgenoegallemaalMarvel-per-
sonageswaarvande filmrechten elders on-
dergebrachtwerden.Dieanderestripgigant,
DC - eenonderdeel vanTimeWarner -, doet
ook zijn duit in het zakje, want vanDCmo-
genwe in 2016 een film verwachtenwaarin
Batman en Superman de handen in elkaar
slaan.Diezal trouwens indezelfdeweekuit-
gebracht worden als een nog onbepaalde
nieuweMarvel-productie.Spielbergzouover
twee jaarwel eens gelijk kunnenkrijgen.

‘Captain America: TheWinter Soldier’
loopt momenteel in de bioscoopzalen.

CaptainAmerica is terug.De comebackvande superheld zalMarvel Studios
geenwindeieren leggen:de vorige acht filmsbrachten4miljard euroop.Maar
omdatheelHollywoodMarvels voorbeeldwil volgen, dreigtdeoverkill.

De EersteWereldoorlog ismeer
dan Flanders Fields, zelfs als Ba-
rackObama er eenAmerikaanse
begraafplaats bezoekt. Daar gaat
de Vlaamse historicus Korneel
De Rynck in een indrukwekken-
de reisreportage naar op zoek.
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Captain America (foto)moet het dit keer opnemen tegen ‘The Winter Soldier’, een mysterieuze moordenaar. © IMAGENET

1,1miljard
De heldenfilms van Marvel Studios ken-
nen alsmaar meer succes. ‘The Aven-
gers’ bracht in 2012 nog 1,1 miljard euro
op en werd zo de derde meest bekeken
film aller tijden, na ‘Avatar’ en ‘Titanic’.

Vaya ConDios stopt einddit jaar
definitiefmet optreden. De
groep rond zangeres Dani Klein
(foto) geeft nog twee concerten:
op 24 oktober in de Lotto Arena
en op 25 oktober in Vorst Natio-
naal. Vaya ConDios genietwe-
reldfaammet hits als ‘What’s A
Woman’, ‘Just a Friend ofMine’
en ‘Puerto Rico’.
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