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Voorwoord
Lieve Babyloniërs en sympathisanten, 

Na een vermoeiende blok- en examenperiode, die hopelijk voor de meesten onder jullie positieve resultaten heeft gebracht, 
en een uit de hand gelopen winterslaap zijn we er weer! We hebben ons best gedaan deze derde B van het academiejaar het 
wachten waard te maken. 

Beginnen doen we met het Landjuweel dat afgelopen donderdag, na 456 jaar terug van weggeweest, de Vesaliusaula op 
zijn grondvesten deed daveren. Er is een verslag van de avond, een dankwoordje van de organisatoren én de teksten die 
in de prijzen vielen. Marjolein schreef, nadat verschillende confessions op Facebook de rivaliteit tussen faculteiten weer 
deden oplaaien, een pleidooi voor Letteren. Dries zet ons opnieuw aan het nadenken over politiek, van Sankara tot de 
Berlijnse muur, van Duitsland helemaal tot in Afrika. Ik raapte mijn figuurlijke ballen bijeen en schreef  een stuk over 
heteronormativiteit en hoe ik het daar helemaal mee heb gehad, en een korte gids voor goedkoop, gemakkelijk én 
vegan overleven als drukke student in Leuven. We kregen anoniem een erotisch verhaal ingezonden, een aangrijpend 
stukje proza en poëzie, van een Frans gedicht tot Engelstalige sonnetten. 

Met de lente officieel in het land wensen wij jullie alvast een fijne paasvakantie en een zalig Pasen, Lailat-ul-Meraj, Hanu-
man Jayanti, verjaardag van Kwan Yin of  secretaressedag. Zo veel redenen om te feesten de komende weken. We wen-
sen jullie rustige ochtenden, zonnige middagen, terrasjesavonden, boeken en koffie, een beetje studeren misschien maar 
vooral veel plezier. Geniet. 

Liefs, 
Manon en Dries.

door manon struys
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Wat de student het meest tot kunst aanzet: 
Landjuweel 2018

door manon struys

456 jaar geleden kwamen voor het laatst rederijkers van over heel Brabant samen om de eer van hun stad te 
verdedigen in een grootse literaire wedstrijd: het Landjuweel. Iets meer dan een jaar geleden stapte een student 
naar zijn toekomstig preses met een zot idee: wat als we dat nu eens zelf organiseren, zo’n landjuweel?  22 maart 
2018 was het, na maanden hard werk bij alle deelnemende steden en dan vooral ons eigenste Leuven, dat naast 
een act naar voor schuiven ook de avond moest organiseren, eindelijk zo ver. Vanaf halfacht druppelen de eerste 
mensen binnen, als ik met mijn gezelschap binnenkom staat de rij al tot aan de deuren van het gebouw. We krij-
gen een gekleurde stip op onze hand (blauw voor Leuven) en een blaadje om straks onze stem mee uit te brengen.

Met een beetje vertraging 
door het grote aantal toe-
schouwers (wij klagen niet, 

hoe voller de zaal achter ons loopt hoe 
indrukwekkender het allemaal voelt) 
gaat de avond van start. Er wordt ons 
eerst nog even kort een achtergrond 
geschetst, om de niet-Neerlandici 
helemaal bij te praten, over de rederij-
kerscultuur, de kamers, Vrouwe Rhe-
torica. Professor Meeus van de Univer-
siteit Antwerpen en Van Vaeck van de 
KU Leuven brengen met verve elk hun 
eigen stukje (inclusief  powerpoint en 
muziek) maar schuwen ook het onder-
linge steekspel niet – ook dat hoorde 
bij de rederijkerscultuur, monkelt Van 
Vaeck. 

Lingua, studentenvereniging van 
taal-en letterkunde en wijsbegeerte in 
Antwerpen, bijt de spits af. Hun act 
wordt aangekondigd door Liesl, ver-
antwoordelijke landjuweel die samen 
met de deelnemers al sinds november 
achter de schermen hard aan het werk 
was. Schrijfster en performer van 
dienst is Silke Wossman. Ze brengt een 
tekst over poëzie, over willen liefheb-
ben maar altijd net niet, over wat had 
kunnen zijn als er toch maar gedurfd 
was. Ze wordt, gezeten op een kruk-
je met enkel een microfoon, begeleid 
door een pianist en danseres, die de 
act samenbrengen tot een kwetsbaar 
en ontroerend geheel. De lat ligt hoog 
voor de volgende steden.

De Letteren en Wijsbegeerte Kring 
van Brussel stuurde voor deze eerste 
editie een vierkoppig team: Emilia De 
Feyter, Janina De Greef, Maren Van-
houche en Anthony Manu brengen, 

aangekondigd door Zoë Van Vooren 
van het cultuurcomité, elk een zelf  
geschreven stukje. Sterk op zich vor-
men de stukjes samen ook een verhaal. 
Van verloren liefde in de Brusselse 
straten, van troost ook en vergeten, en 
van aan dat alles ten onder gaan. ’t Is 
dezelfde trap die ik steeds beklim, ik 
ken de leuning maar verlies de grip. 
Anthony, de laatste van de vier, heeft 
met zijn stukje ongetwijfeld het meest 
ons hart veroverd. Met alleen maar 
rozen als attribuut gaat hun verhaal 
van ingetogen naar boos. Een roos 
sneuvelt, de blaadjes worden rondge-
strooid. 

Net als we beginnen denken dat de 
eindige liefde het thema van deze edi-
tie was (over wat de mens het meest 
tot conste verwekt mag na deze avond 
geen twijfel meer bestaan), overvalt 
Leuven ons met iets helemaal anders. 
De eer van onze stad wordt verdedigd 
door studenten taal-en letterkunde 
Kaat Bastiaens, Noa Rousseau en Yan-
nis Tate, met een tekst van rechten-
student Kobe Penninckx. Ze worden 
aangekondigd door Anna De Wolf, 
die hen sinds het begin begeleidde en 
samen met Bastiaan De Groote en Ella 
Dhoe de avond organiseerde. Dat ze 
vooral moeten genieten, zegt ze. Hun 
performance is sterk, gedurfd kijken 
ze ons om de beurt aan alsof  we hen 
niks kunnen maken – en eigenlijk is 
dat ook zo. Achter hun woorden, waar 
we eerst weinig van begrijpen, vin-
den ze zichzelf  veilig, sterk maar ook 
breekbaar. Sterke acteurs. We fronsen 
naar elkaar, mijn gezelschap en ik. 
Waar gaat dit heen? Waarschijnlijk is 

het weer de bedoeling ons in de war te 
brengen – en dan vallen met het ein-
de alle stukjes in elkaar. We voelen ons 
betrapt maar vooral onder de indruk. 
Ik laat het jullie zelf  lezen. 

Lize De Ryck brengt, aangekon-
digd door cultuurpreses Kylie Cano, 
voor Filologica Gent een sterke tekst 
van Youness Iken. Over de aanslagen 
van 22 maart, en hoe er sinds toen 
nog niks veranderd is. Ernst, sarcas-
me en cynisme vloeien naadloos in 
elkaar over terwijl ook de zaal van de 
ene emotie in de andere tuimelt. We 
lachen, worden stil, krijgen kippen-
vel. Een kleine uitschuiver wanneer 
ze haar tekst vergeet is snel vergeven 
als blijkt dat deze performer zich even 
goed kan uitdrukken met dans als met 
woorden.  Zonder twijfel een sterk 
einde dat ons achterlaat met stof  tot 
nadenken. 

Na een korte pauze met een glaas-
je cava gaat de avond verder met een 
gesprek met dichter en romancier 
Mustafa Kör. Zijn poëziedebuut ‘Ben 
jij liefde’ wordt de dichtsensatie van 
België genoemd maar de man die 
voor ons zit is nuchter, zacht. Open 
ook, naar zijn publiek toe. Hij praat, 
wij luisteren, ademloos. Dromen weg 
naar Anatolië, krimpen in elkaar als-
of  wij het zijn waar zijn moeder tegen 
schreeuwt, voelen de liefde tussen 
hem en zijn vrouw. Na het voordra-
gen van een paar gedichten wordt 
hem gevraagd of  het de inhoud of  de 
klank is die voor hem vooropstaan bij 
het schrijven. ‘Er moet vooral muziek 
zijn’ zegt hij. Ademt in en uit. ‘Voel je 
het? Dat is het kloppen van je hart. Dat 
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moet je erin stoppen, altijd. Nooit die 
muziek loslaten, jongens en meisjes.’ 
Een paar seconden durft niemand uit 
te ademen, dan barst een daverend 
applaus los. 

Tijd voor de uitslag. 

Alle dozen zijn geleegd, de stem-
men geteld. Om de beurt komt de 
verantwoordelijke van elke stad ons, 
Eurosonggewijs, vertellen hoe veel 
punten hun stad aan de andere ste-
den gegeven heeft. Via een grafiek op 
het scherm volgen we live hoe de acts 

elkaar op de hielen zitten. De span-
ning wordt intenser, het applaus lui-
der. Lingua sleept de publieksprijs in 
de wacht, Leuven gaat naar huis met 
de juryprijs én de opdracht volgend 
jaar opnieuw zo’n spektakel te organi-
seren. Wij kijken er alvast naar uit. 

De winnende teksten van Landjuweel 2018
ANTWERPEN (publieksprijs) 

Schrijfster en performer: Silke Wossman 

Oh zoete poëzie
Dans met mij 
mediteer mij, zo suggestief  als jouw lippen 
Langswaar je verzen me op de schouder tikken 
mij zachtjes likken
ik wil walsen, je zweeft zo mooi
wanneer ik je probeer te schrijven 
je dartelt als een lichtekooi
Ik ben jager maar val ten prooi in jouw armen, warme
zo zacht als je knikken
bij elk verrassend weerzien,
want ik plan je niet 
Hoe inspiratie omarmt wat altijd in mijn heeft gebroeid 
Nu genoeg verwarmd, eindelijk volgroeid
Ik laat het los neem ons terug op 
Duw op start nu alleen nog 
vooruit neem mij mee zoals we beiden kunnen
Durf  mij
         En jij erbij 
En mijn woorden van vroeger 
bewijs gevoelens van nu 
Laat mij het juiste leren door verkeerd en verkeerd 
en nog eens. Maar nooit mijn bedoeling 
Bedoel mij goed zoals ik alles 
Liefde is een werkwoord 
           Bij ons nog onvoltooid maar nooit verleden. Deel het 
met mij?  
Te veel echtheid is twee keer genoeg om los te laten en voel 
ons.
Zoals we altijd zijn. 
Da’s te weinig tijd om alles 
         te weinig wij per keer 
laat ons, gun ons de volle ochtendstond
Opdat wij elkaar beleven 
En ons weer geven, maar dan meer
En leer 
mij zo veel, zo leuk. Begeer
mij zo nieuw, vertrouwd.

Ik wil dat je mij heldin noemt zoals toen
Dat er nog meer komen gaat
Manneke, dat mij met verstomming slaat
Manneke, wees bang van mij. Ik vind dat zo leuk om te 
horen 
Liefkoos mij, bijt mijn oren. 
Je kon zo veel zijn 
Jij zou juist de beste zijn 
Tijd heelt alle wonden, wanneer likt het de mijn? 
Ik weet niet hoe het moet als ik weet wat ik wil 
en dat misschien niet het beste is 
maar zonder is ook zonder geluk.
Wil je iemand vinden zodat ik verder kan 
of  met mij zijn zodat ik kan houden van 
zonder pijnlijk te blozen.
Je bewaart mij 
Ik kan alles alleen behalve liefkozen
Harteloos want jij hebt het mijne
Als ik je zie vind ik het terug
en dan weet ik weer wat het is om te bruisen
Tot jij omdraait en ik vertrek en mijn liefde daar blijft 
staan
Ons allebei achter laat
Ik doe de afstand ook alleen 
Tot mijn pad en het jouwe weer kruisen 
Om mij te herinneren aan wat ik niet heb
aan wat ik nooit had
en altijd van zwijm
Ik zie je en ik leef  en we hebben zo veel te zeggen
en mijn ziel knuffelt je 
Maar mijn lijf  durft niet 
Ik hou van je ogen, ze hopen zo vals
                   ik struikel er zachtjes in 
Ik hou van je kuiltjes, ze kwetsen zo lief
En ik wil jouw huid op de mijne
want dichter kunnen onze harten niet 
Anders deed ik dat.
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LEUVEN (juryprijs) 

Schrijver: Kobe Penninckx  
Performers: Kaat Bastiaens, Noa Rousseau , Yannis Tate

Ze Eist 

Ze eist de mooiste woorden op
daarom staan die niet hier, ik heb er 
eerlijk waar, het grijpen naar
ze zweven om haar sier-
lijk zweven ze, en fier 

schrijf  ik dan maar hoe mooi ze zijn
ze klinken als muziek, ze kruipen 
onbevangen, langs haar wangen 
wenken mij en stiek-
em smoezen ze kritiek: 

“Hij durft haar niet eens zeggen,
en dat is toch ongehoord, dat hij haar
zes seizoenen warm wil zoenen.”
en ik, ik ben akkoord-
ik krijg dat nooit zo goed verwoord. 

No Pedo Echt Waar 

Er komt een kind naar me toe. 
Het vraagt me waarom ik alles omgekeerd doe,
maar verwoordt het andersom.

Waarom? 

Gewoon om, om niet daarom te zeggen.
Om om de werkelijkheid heen te vragen.
Omdat de werkelijkheid dat vraagt, soms. 
Soms vraagt die erom, omvraagd te worden, 
om vraag te worden, om vaag te worden, om 
vage woorden. 

En dan komt er een kind naar me toe
dat me vraagt waarom ik alles andersom doe, 
maar dan omgekeerd. 

En het zwoegt en het zweet en het weet
nu niet meer. Behalve dan dat

Ik hem ook niet kan helpen. 

Younes 

Ik zit op de trein 
en ik wacht op beelden
Ik schrijf  klein
zodat ik fouten kan maken. 

Ik weet dat na het fluiten, 
na het fluiten van de
conductrice natuurlijk
dat ik ook na het fluiten 
fouten kan maken. 

De trein rijdt geen beelden
tegemoet. Wel een luchthaven 
maar die kan ik niet goed 
zien. 

Een conducteur geen trice
wenst mij een goedenavond
toe. Hij is niet van hier
volgens sommigen 
-vooralsnog kwatongen?-
maar ik bemoei mij niet
want ik kan fouten maken. 

Straks kom ik aan 
Ik heb geen beelden 
want ik heb toch niet 
klein genoeg geschreven. 
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Een pleidooi voor Letteren
door marjolein goris 

Wat is het nut van mijn stu-
die? En wat leren jullie 
eigenlijk bij Taal-en Letter-

kunde? Een beetje grammatica? Wat 
wil je dan worden, gewoon leerkracht? 
Die vragen krijg ik bijna dagelijks, van 
familie, van vrienden of  zelfs van 
mensen die ik nog maar net ken. Veel 
mensen begrijpen niet wat onze studie 
inhoudt, denken aan het systeem van 
de middelbare school. Je leert gram-
matica, maakt er een paar oefeninge-
tjes op en krijgt dan de verbetering van 
de leerkracht. Een 10/10 halen is toch 
niet zo moeilijk? Helaas moet ik deze 
visie ontkrachten, ook voor Taal- en 
Letterkunde is het zo dat wij met de 
harde realiteit van een universitaire 
opleiding geconfronteerd worden. Wij 
bestuderen net zoals elke richting, net 
zoals sociologie, psychologie, peda-
gogie communicatiewetenschappen, 
rechten, economie, biologie, chemie, 
geschiedenis… de facetten van onze 
maatschappij, van het leven. En net 
zoals elke richting, hebben we onze 
eigen invalshoek. 

 In Taalkunde leren we het belang 
van communicatie, communicatie 
die trouwens iedereen nodig heeft. 
Hoe verwacht je anders op restau-
rant te kunnen bestellen? Of  hoe heb 
je anders ooit wiskunde aangeleerd 
gekregen? Hoe verwacht je in het bui-
tenland je verstaanbaar te maken? 

De communicatie die wij bestuderen, 
is trouwens iets dat elk bedrijf  nodig 
heeft om buitenlandse connecties te 
kunnen leggen, om te kunnen groei-
en. Bovendien leren wij naast één of  
meerdere vreemde talen nog veel meer 
dan enkel grammaticaregels. Wij leren 
de cognitieve processen achter het 
verwerven van taal, of  hoe het komt 
dat u “ge” zegt tegen uw beste vriend, 
maar duidelijk andere taal zou gebrui-
ken als je rector Sels tegen zou komen. 
Wij leren hoe computers zichzelf  taal 
kunnen aanleren (gebruik jij ook niet 
bijna dagelijks google translate dan?) 
Daarbovenop is het belangrijk dat 
wij de syntaxis en grammatica van de 
taal leren beheersen, maar dat bete-
kent dan niet wat oefeningen kunnen 
maken, maar net bestuderen wat er 
diep achter onze taal schuilt. Want 
wij moeten natuurlijk ook de structu-
ren van taal eerst beheersen voordat 
we naar het waarom van de zaak gaan 
kijken. Wij leren over taalverandering, 
onderzoeken wat, waarom, wie, wan-
neer. En als je zegt dat dat niet van 
belang is, zit je fout. Want glimlach jij 
ook niet elk jaar met het nieuwe woord 
van het jaar? Tentsletje, samsonseks, 
jeunen? Cringe jij ook niet als iemand 
een dialect heeft dat jij eigenlijk niet zo 
mooi vindt? Pas jij je taal ook niet aan 
de persoon aan waartegen je spreekt? 
Wij bestuderen gewoon jouw levens-

omstandigheden, net zoals andere 
richtingen.

En Letterkunde dan? Een beetje 
verhaaltjes lezen en dan op het exa-
men komen vertellen wat er gebeurd 
is in dat verhaaltje? Letterkunde is 
veel meer dan dat. Onze literatuur 
reflecteert wat onze maatschappij 
denkt en voelt. Wat onze maatschap-
pij belangrijk en niet belangrijk vindt. 
En ja, wij bestuderen ook oude litera-
tuur. Heeft dat dan nog nut? Ik zal het 
simpel illustreren voor de persoon die 
nog altijd zo bekrompen denkt. Stel je 
bent groenten aan het snijden, maar 
met het mes naar jou toe. Je bent niet 
zo goed in snijden, dus je schuift uit. 
Je hebt pijn en je bloedt. Ga je morgen 
nog dezelfde fout maken? Ga je nog 
altijd met het mes naar jou toe snij-
den? Of  ga je de andere kant op snij-
den? Wel, de volgende dag ga je terug 
groenten snijden. Moest je vergeten 
zijn wat je gisteren hebt gedaan, zou 
je waarschijnlijk terug dezelfde fout 
maken en je terug pijn doen. Wat ik 
dus wil zeggen is, je moet het verleden 
kennen, zelfs bestuderen, om fouten 
niet meer opnieuw te maken. Als lite-
ratuur een maatschappij reflecteert, is 
het dus nuttig te kijken naar de men-
taliteiten van vroeger. De geschiedenis 
achter elk literair werk is van belang 
om te leren en te begrijpen. Niet enkel 
voor onze algemene kennis (wat wel 

Wat is de blok zonder de confessions op elk vrij moment te lezen? Ik doe het zoals vele andere studenten ook 
regelmatig. Ik vind het bemoedigend om te zien dat ik niet de enige ben die aan het strugglen is met het studeren. 
Maar helaas wordt er soms misbruik gemaakt van de anonimiteit van de pagina. Zo zie je af en toe, en vorige 
blok weeral, een gemene opmerking verschijnen over Taal-en Letterkunde zoals jullie op de foto zien. Ik vraag 
mij dan altijd af, wat voor een persoon zoiets post. Iemand die duidelijk zwaar verbitterd is en zich enkel goed 
voelt door anderen de grond in te boren. Een moedige Taal-en Letterkunde student probeert het voor ons op te 
nemen, ik was aan het juichen. Tot ik de hashtags las. Moeten wij nu echt ook andere richtingen judgen? De titel 
zegt het, ik schrijf dit artikel als een pleidooi voor Letteren, maar eigenlijk voor elke andere richting want ik 
vind dat elke richting zijn nut heeft.
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een goed pluspunt is bij elke quiz), 
maar voor het hier en nu te kunnen 
begrijpen, om mensen te kunnen ver-
staan.

Ook dit artikel reflecteert onze 
maatschappij: vroeger was literatuur 
studeren het hoogste goed en dat is 
in de ogen van velen uit onze maat-
schappij nu veranderd en daarom 
moet ik mijn richting nu verdedigen. 
Tegenwoordig doet iedereen neerbui-
gend over alles want ZIJ hebben het 
moeilijk in HUN studierichting, zien 

ONS wat lezen in onze boeken. Maar 
zij weten eigenlijk niet naar wat ze kij-
ken. Verder wil ik dus niet alleen res-
pect oproepen voor mijn studierich-
ting, maar voor alle studierichtingen, 
ook die van de hogeschool. We werken 
namelijk allemaal samen aan een leef-
bare maatschappij, of  niet soms? En 
heeft het echt nut om anderen slecht te 
doen voelen over wat er op hen wacht 
in de toekomst? Weet iedereen dan 
echt absoluut wat er op hen te wach-
ten staat? Ik raad Taal-en Letterkun-

de studenten die zich een beetje in de 
marge gesitueerd voelen telkens als 
iemand zo’n opmerking maakt aan 
om dit artikel of  deze argumenten te 
gebruiken en te laten lezen of  horen 
aan anderen. In de hoop dat meer 
mensen terug respect kunnen opbren-
gen voor anderen en dat men zelfs in 
deze ‘exacte-wetenschappen-gerichte’ 
maatschappij eens nadenkt over de 
functie van eender wie in het vreemde 
universum dat wij leven noemen. 

Thomas Sankara: ‘À bas l’impérialisme!’
door dries put

Er was eens een klein, onderontwikkeld Afrikaans landje dat, zoals veel landen in de regio, geteisterd werd door 
hongersnood en armoede. Het was pas in 1960 dat het land zijn onafhankelijkheid kreeg van zijn vroegere kolo-
niale meester Frankrijk, maar ook na de onafhankelijkheid bleef het land grotendeels gebonden aan buiten-
landse ontwikkelingshulp. “De Republiek Opper-Volta” heette het. Voor een lange tijd was het één van de armste 
landen in heel Afrika, en het zag ernaar uit dat dat ook voor een lange tijd zo zou blijven. Althans, tot één of 
andere vuile sos daar verandering in bracht.

Enter Thomas Sankara, een 
marxistisch-leninistisch revo-
lutionair, ook wel gekend als 

“de Che Guevara van Afrika”, al heeft 
hij ook wel iets weg van een radica-
lere Patrice Lumumba. In 1983 greep 
hij de macht in een door de bevolking 
ondersteunde revolutie. In 1984 ver-
anderde hij de naam van het land van 
diens oude koloniale benaming naar 
“Burkina Faso”, wat zoveel betekent als 
“Land van de oprechte/eerlijke men-
sen”. Amper vier jaar was hij aan de 
macht, maar in die tijd verwezenlijkte 
hij zodanig veel dat ook vorig jaar, op 
de 30ste verjaardag van zijn dood, tal 
van toegewijde Sankaristen (waaron-
der opvallend veel jongeren) op straat 
kwamen om hun idool te herdenken.

Oké, eerst kort eventjes terugspoe-
len misschien: Thomas Isidore Noël 
Sankara werd geboren op 21 december 
1949. Als zoon van één van de weinige 
Afrikaanse functionarissen in dienst 
van de koloniale staat genoot hij een 
relatief  (nadruk op “relatief”) bevoor-
rechte jeugd. In de jaren direct na de 
onafhankelijkheid in 1960 kon het 
politieke klimaat van de Republiek 
Opper-Volta -zoals het toen dus nog 
heette- misschien best omschreven 

worden in één enkel woord: chaos. Het 
land werd achtereenvolgens geregeerd 
door een reeks onpopulaire en corrup-
te presidenten, die telkens na lang-
durige protesten of  na één of  andere 
coup d’état afgezet werden, om dan 
vervangen te worden door een niet 
veel minder corrupt exemplaar. Aan 
de vooravond van de eerste van deze 
machtswisselingen besloot de jonge 
Thomas Sankara, wiens ouders eigen-
lijk gehoopt hadden dat hij priester 
zou worden, in het leger te gaan; toe-
lating tot het leger betekende immers 
dat hij recht had op een studiebeurs 
om verder te studeren, iets wat hij 
anders nooit had kunnen betalen. In 
1966, het jaar dat ’s Lands eerste pre-
sident Maurice 
Yaméogo afge-
zet werd, trad de 
amper 17-jari-
ge Sankara toe 
tot de militai-
re academie in 
Ouagadougou. 
Door een pro-
gressieve pro-
fessor werd hij 
uitgenodigd om 
deel te nemen 

aan enkele informele praatsessies 
waar de beste studenten van de aca-
demie met elkaar discussieerden over 
diverse onderwerpen als neokoloni-
alisme, imperialisme, socialisme, de 
Russische & Chinese revoluties, en 
panafrikanisme. Later in zijn militaire 
carrière kwam Sankara in contact met 
de werken van Karl Marx en Vladimir 
Lenin, die een diepe invloed op hem 
nalieten.

Op 7 november 1982 (toevallig 
dezelfde datum als de Oktoberrevo-
lutie) nam kapitein Sankara deel aan 
een zoveelste staatsgreep, ditmaal om 
een einde te brengen aan het corrup-
te regime van president Saye Zerbo, 
die na de coup opgevolgd werd door 
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majoor Jean-Baptiste Ouédraogo (die, 
voor zover daar online gegevens over 
te vinden zijn, geen familie lijkt te zijn 
van Élodie). Ouédraogo, die politiek 
veel gematigder was dan de meesten 
van zijn kameraden, had echter weinig 
steun bij het volk en kwam al gauw in 
aanvaring met zijn eigen regerings-
leden; Sankara, die in januari 1983 
nog door hem tot eerste minister was 
benoemd, werd al in mei van dat-
zelfde jaar wegens obscure redenen 
onder huisarrest geplaatst. Niet veel 
later vond er echter weer een staats-
greep plaats, georganiseerd door San-
kara’s toenmalige kameraad Blaise 
Compaoré (onthoud die naam). Op 4 
augustus 1983 werd Sankara (toen 33 
jaar oud) tot president benoemd, het-
geen het begin was van de zogenaam-
de “Burkinese Revolutie”.

Sankara had een frisse kijk op de 
situatie in zijn land, dat hij “Burkina 
Faso” noemde om het een nieuwe iden-
titeit te geven. “Ons land is niet arm”, 
beweerde hij. In tegendeel: volgens 
hem produceerde het land voldoen-
de voor iedereen, het was slechts een 
kwestie van hoe die rijkdommen ver-
deeld werden. Één van de eerste din-
gen die Sankara en zijn gevolg wilden 
verwezenlijken, was complete zelf-
voorziening op het gebied van agri-
cultuur. Onmiddellijk na zijn intrede 
maakte Sankara komaf met de privile-
ges van de traditionele stamhoofden: 
hij ontnam deze feodale landheren 
hun recht op tributen en dwangarbeid, 
en hun land werd herverdeeld onder 
de boerenstand. Grotendeels dankzij 
deze herverdeling was Burkina Faso 
(voordien slechts een achtergesteld en 
onderontwikkeld boeregat) op minder 
dan vier jaar tijd volledig in staat zelf  
in zijn eigen  voedselbehoefte te voor-
zien, en meer zelfs dan dat: er was een 
aanzienlijk voedseloverschot. In 1986 
produceerde Burkina Faso zo’n 3800 à 
3900 kg graan per hectare; ter verge-
lijking: de gemiddelde graanproduc-
tie van de Sahel (de dunne landstrook 
tussen het tropische zuiden van Afrika 
en de Sahara-woestijn, waar het noor-
den van Burkina Faso deels in gele-
gen is) bedroeg ongeveer 1700 kg per 

hectare. Maar 
niet alleen de 
teelt van voe-
dingsgewassen 
zoals graan 
steeg: ook de 
productie van 
katoen werd 
aangemoedigd 
door Sankara, 
zodat Burkina 
Faso voortaan 
zelf  kleren kon 
fabriceren voor 
zijn bevolking. 
Deze nadruk 
op zelfvoor-
ziening was 
één van de 
h o e k s t e n e n 
van Sankara’s 
beleid; uit-
gaande van 
zijn anti-imperialistische motto “hij 
die je voedt, beheerst je” trachtte hij 
dan ook zo min mogelijk te berusten 
op buitenlandse steun. Gemakkelijker 
gezegd dan gedaan natuurlijk voor een 
jonge ex-kolonie als Burkina Faso.

En toch is “gedaan” nu net exact 
wat de Burkinezen onder leiding van 
president Sankara hebben met enke-
le kolossale infrastructuurprojecten. 
Grootschalige woonprojecten werden 
op poten gezet ter vervanging van de 
alsmaar groter wordende sloppenwij-
ken in de steden. Deze projecten waren 
zodanig groot dat er niet alleen huizen 
bijgebouwd werden, maar ook nieuwe 
baksteenfabrieken om de constructie 
van deze huizen te bevorderen. En het 
bleef  niet enkel bij steen en beton: zo’n 
10 miljoen bomen werden in deze peri-
ode geplant om woestijnvorming in de 
Sahel tegen te gaan. Verder werden alle 
regio’s van het land verbonden via een 
massief  wegennetwerk. Meer dan 700 
kilometer spoorweg werd aangelegd 
tijdens deze onderneming, en dat zon-
der ook maar één cent aan buitenland-
se ontwikkelingshulp aangenomen te 
hebben. De gehele minerale rijkdom 
van het land werd genationaliseerd en 
de invloed van internationale finan-
ciële instituties zoals het IMF en de 

Wereldbank werd resoluut verworpen.
Om ongeletterdheid onder zijn 

bevolking, die voor ongeveer 90% uit 
analfabeten bestond, aan te pakken, 
lanceerde Sankara een reeks onder-
wijsprogramma’s. Aanvankelijk waren 
deze uiterst succesvol, maar de leer-
krachten die eraan meededen begon-
nen op den duur een steeds hoger loon 
te eisen, wat in de toenmalige omstan-
digheden moeilijk te betalen zou zijn 
geweest. Uiteindelijk kreeg Sankara te 
maken met enkele catastrofale onder-
wijsstakingen, die een einde maak-
ten aan het succes van de program-
ma’s. Niettemin zijn hun verdiensten 
ontegensprekelijk: in 1983 bedroeg de 
geletterdheid in Burkina Faso hooguit 
13%; in 1987 was dat 73%.

Sankara stond erom bekend dat 
hij geen blad voor de mond nam, zelfs 
niet in het bijzijn van andere staats-
hoofden. Frans president François 
Mitterand werd bij een bezoek aan 
Burkina Faso subtiel, maar scherp 
bekritiseerd door Sankara voor zijn 
goede band met Pieter Botha, de leider 
van apartheidsstaat Zuid-Afrika. Op 
een Pan-Afrikaans congres in Ethiopië 
riep Sankara zijn Afrikaanse collega’s 
gepassioneerd op tot collectieve wei-
gering van hun schuldbetaling aan het 
Westen. Dit alles maakte hem uiter-

 Sankara met één van zijn grote voorbeelden tijdens een staatsbezoek    
 aan Havana, 1984
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aard weinig geliefd bij de neokoloniale 
regering van Frankrijk, die vreesde dat 
zijn ideologie en anti-imperialistische 
houding zich zouden verspreiden in 
de regio, maar ook bij Frankrijks mari-
onetstaat Ivoorkust, dat vroeger op 
Burkina Faso kon rekenen als expor-
teur van goedkope arbeidskrachten.

De revolutie kon volgens Sankara 
niet enkel door mannen gedragen wor-
den: “C’est une nécessité fondamentale 
pour que la révolution puisse triomp-
her”, zei hij over de emancipatie van de 
vrouw. De revolutie en de autonomie 
van vrouwen gingen m.a.w. hand in 
hand voor Sankara, en dit was duide-
lijk te zien in zijn beleid: een groot deel 
van zijn regering bestond uit vrouwen, 
iets wat nog nooit eerder gezien was 
in West-Afrika. Tevens bracht hij een 
einde aan de middeleeuwse praktijken 
waar vrouwen in Burkina Faso vroeger 
onder leden: vrouwelijke besnijdenis-
sen, gedwongen huwelijken, en poly-
game huwelijkscontracten waarbij 
een man in essentie eigenaar was van 
meerdere vrouwen werden allemaal 
illegaal verklaard onder het beleid van 
Sankara, die tevens het eerste Afri-
kaanse staatshoofd was dat vrouwen 
rekruteerde in het leger. 

Dit brengt ons tot slot bij wellicht 
de indrukwekkendste van Sankara’s 
verwezenlijkingen: die op vlak van de 
volksgezondheid. In november 1984 
organiseerde Sankara een gigantische 
massavaccinatie op haast ongezie-
ne schaal; op slechts twee weken tijd 

werden meer dan 2,5 miljoen mensen 
(hoofdzakelijk kinderen) gevaccineerd 
tegen levensbedreigende ziektes als 
polio, gele koorts, de mazelen, en 
hersenvliesontsteking. Voor deze ver-
bluffende prestatie kreeg Sankara feli-
citaties van de Wereldgezondheids-
organisatie. Voorts was Sankara’s 
kabinet de eerste Afrikaanse regering 
die de Aidsepidemie publiekelijk als 
een bedreiging voor het Afrikaanse 
continent erkende en het gebruik van 
anticonceptiemiddelen actief  pro-
mootte.

Helaas komt aan ieder sprookje 
een einde. Sankara’s beleid had hem 
allesbehalve populair gemaakt bij de 
traditionele machthebbers van het 
land, zoals de kleine doch invloedrij-
ke hogere middenklasse, de onteigen-
de stamhoofden, en niet in het minst 
ex-moederland Frankrijk. Op 15 okto-
ber 1987 kwam Sankara om het leven 
tijdens een coup onder leiding van 
niemand minder dan zijn voormalige 
kameraad Blaise Compaoré, die door 
velen ervan verdacht wordt gespon-
sord te zijn geweest door de Franse 
regering en diens Ivoriaanse bond-
genoten. Één van de redenen voor 
de coup was de verslechtering van 
de relaties met Burkina Faso’s buur-
landen en met Frankrijk; althans, zo 
beweerde Compaoré, die tot op van-
daag blijft volhouden dat de moord 
op zijn gewezen vriend “een ongeluk” 
was. De exacte omstandigheden van 
Sankara’s dood zijn echter nooit naar 
behoren onderzocht geweest. Zijn lijk, 
dat volgens getuigen volledig door-
zeefd was met kogels, werd de nacht 
nadien al spoedig en onceremonieel 
begraven. Na de coup introduceerde 
Compaoré, die ditmaal zichzelf  tot 
president benoemde, een beleid van 
“rectificatie”, waarbij haast alle punten 
van Sankara’s marxistische bestuur 
ongedaan gemaakt werden: de nati-
onalisaties werden teruggedraaid, 
het land werd heraangesloten bij het 
IMF en de Wereldbank, en contacten 
met neokoloniale grootmacht Frank-
rijk werden hersteld. Sankara’s repu-
tatie werd door het slijk gehaald en 
zijn vrouw en twee kinderen zagen 

zich gedwongen naar het buitenland 
te vluchten. Compaoré bleef  nadien 
voor 27 jaar op dictatoriale wijze aan 
de macht, tot hij in 2014 na een reeks 
demonstraties en rellen, deels geïn-
spireerd door de nagedachtenis aan 
Sankara, moest aftreden.

Ondanks het feit dat er niet veel 
meer van zijn beleid overblijft blijft 
Sankara’s nalatenschap voortbestaan. 
Het uiteindelijke mislukken van zijn 
missie wordt vaak beschouwd als een 
gemiste kans, niet enkel voor Burki-
na Faso, maar voor Afrika als geheel. 
In zijn thuisland blijft hij gekend als 
een charismatische en onzelfzuchti-
ge leider die er niet voor terugdeinsde 
zijn ideeën in de praktijk om te zet-
ten, wars van wat men er in de eerste 
wereld van zou denken. In panafrika-
nistische kringen wordt hij gezien als 
een fervent anti-imperialist en een 
symbool voor Afrikaans zelfbewust-
zijn en onafhankelijkheid. “On peut 
tuer un homme, mais pas ses idées” 
verklaarde Sankara naar verluidt 
nog amper een week voor zijn dood. 
Het is deze gedachte, samen met zijn 
onweerlegbare prestaties, die hem nog 
steeds een relevant icoon maakt voor 
revolutionaire en emancipatorische 
bewegingen in de 21ste eeuw.

Op YouTube vind je twee interessante 
documentaires over het presidentschap van 
Thomas Sankara: “Thomas Sankara: The 
Upright Man”, die een breed en genuanceerd 
beeld schetst van de revolutie, en “Faces of 
Africa: Sankara’s Ghost”, die eerder focust 
op Sankara als persoon en de impact van zijn 
dood op Burkina Faso. De documentaires 
zijn respectievelijk slechts 50 minuten en een 
halfuur lang, en zijn zeker een aanrader voor 
iedereen die zich interesseert voor geschie-
denis & politiek, maar ook voor al wie van-
avond niet weet wat te bingewatchen op Net-
flix en eens zin heeft in een verandering van 
spijs. Wie ècht geïnteresseerd is kan ook eens 
op zoek gaan naar het boek “Thomas San-
kara Speaks: The Burkina Faso Revolution, 
1983-1987”, een indrukwekkende verzame-
ling van Sankara’s speeches samengesteld 
door Michel Prairie, met voorwoord door 
Mary-Alice Waters.
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‘Die vinden dat gewoon geil, twee wijven.’ 
door manon struys

Vorig jaar werd ik derde in de 
categorie proza van Babylons 
Interuniversitaire Literaire 

Prijs. Op het laatste moment stuurde 
ik een verhaal in, twee maanden later 
stond ik het voor heel veel mensen voor 
te dragen. Verbaasd, vooral. Trots ook 
wel. Het verhaal gaat over liefde, over 
een moeilijke moeder-dochterrelatie, 
over een psychiatrisch ziekenhuis. Of  
dat is toch waar ik dacht dat ik over 
geschreven had. Blijkbaar had ik een 
verhaal geschreven over LESBISCHE 
liefde, een moeilijke moeder-dochter-
relatie en een psychiatrisch zieken-
huis. ‘Mooi, hoe je daar zo over durft 
te schrijven.’ 

Bij de bespreking van de jury werd 
vermeld dat een van de juryleden, een 
man, het eerste stuk heel goed vond. 
In dat eerste stuk komt net-niet-seks 
voor. Of, zoals de meerderheid daar 
het gezegd zou hebben: net-niet-seks 
TUSSEN VROUWEN.’ Na de uitreiking 
stond ik te wachten op mijn bestelling, 
aan de toog in een hoek van de grote 
zaal waar de receptie bezig was. ‘Die 
ouwe vond dat gewoon geil, zo twee 
wijven.’ Twee meisjes. Ik weet niet of  
ze wisten dat ik hen kon horen, heb 
het achteraf  aan niemand gezegd. Nu 
nog vind ik het moeilijk dat moment 
te beschrijven, ik denk niet dat ik me 
al vaak zó geschaamd heb. Ik was nog 
niet zo lang ‘uit de kast’, ook nog niet 
zo heel lang samen met mijn toenma-
lige, eerste, vriendin. Vlak na de uitrei-
king, voor de start van de receptie, was 
ik haar nog enthousiast in de armen 
gevlogen. Ik had er geen moment bij 
stilgestaan dat mijn verhaal ‘lesbisch’ 
was en ik opeens tot ‘pot die haar sek-
sualiteit uitbuit’ gebombardeerd zou 
worden. 

Ik schrijf  over de liefde die ik ken, 
en toevallig is dat vooral die tussen mij 
en andere vrouwen. Naïef  misschien, 
maar ik had er niet bij stilgestaan dat 
het ‘lesbisch’ was. Wel had ik een rok 
aangedaan en geen broek, omdat ik 
bang was dat dat er te mannelijk uit 

zou zien. De ironie, hm? Ook naar het 
galabal dat jaar deed ik niet mijn eerste 
keuze aan omdat ik dan degene met de 
broek zou zijn, en mensen mij als ‘de 
man’ in de relatie zouden kunnen zien, 
en dat wilde ik niet. Ik durfde trots aan 
mensen te zeggen dat ik op vrouwen 
viel, maar niet als ik er ‘zo uitzag’. Het-
zelfde met de hand van eerder vermel-
de vriendin vasthouden, ook dat ging 
alleen als ik er niet ‘lesbisch uitzag’. 

Maar er IS helemaal geen manier 
om er lesbisch uit te zien, net zoals 
er geen man en geen vrouw in een 
same-sex relatie zijn. Intussen houdt 
mijn seksualiteit me niet meer tegen 
mezelf  via mijn kleding uit te drukken. 
Ik draag meestal broeken met bretel-
len, maar ook schoenen met hakken. 
Meer dan de helft van mijn kleerkast 
zijn tweedehands mannenkleren, 
maar ik heb ook een roze nepbontjas, 
draag make-up en juwelen. Dat is mijn 
stijl, niet lesbisch. Ik zie er niet ‘best 
wel vrouwelijk uit voor een pot’, ik zie 
er niet ‘niet lesbisch uit’, en ik wil dat 
ook nooit meer horen als ik je vertel 
dat ik op meisjes val. Net zoals ‘dat je 
dat nooit van mij gedacht had’, ‘dat 
je dat wel kan oplossen als ik met je 
mee naar huis ga’, hoe mooi het is dat 
mijn ouders dat ‘zo snel geaccepteerd 
hebben’, dat ‘iedereen tegenwoordig 
opeens biseksueel is om van’ t straat 
te geraken’, ‘of  ik dan ook voor trio’s 
opensta’, dat je in een artikel gelezen 
hebt dat biseksuele mensen vaker 
vreemdgaan en ‘of  ik het dan ook oké 
zou vinden als mijn vriend of  vriendin 
zich zou laten ombouwen’. Excuse my 
French maar what the fuck?

Een tijdje geleden las ik een heel 
goed stuk over heteronormativiteit*, 
en een paar weken later kwam ik de 
schrijfster ervan tegen in mijn facul-
teit. Ik raapte al mijn moed bijeen en 
zei, inclusief  gênante verspreking door 
de stress, dat ik haar stuk gelezen had, 
en dat ik het goed vond. En toen zei ik, 
en achteraf  was ik even beschaamd als 
na wat die meisjes over mijn verhaal 

zeiden, ‘dat ik daar nooit zo bij had 
stilgestaan, dat ik die heteronormati-
viteit ook in mijn relaties projecteer’. 
Nooit zo bij had stilgestaan, over waar 
ik al sinds ik uit de kast ben mee wor-
stel. Opnieuw: what the fuck? Ik had 
even goed niks kunnen zeggen. Ik weet 
niet eens wat ik hoopte te bereiken of  
voorkomen, waar ik bang voor was. 
Dat ik te lesbisch zou overkomen? Niet 
lesbisch genoeg?

Voor de holebigemeenschap ben ik 
vaak gewoon ‘een hetero die zegt dat 
ze ook op meisjes valt om aandacht te 
krijgen’ totdat ik eindelijk uitgezocht 
heb of  ik nu wel of  niet ook op jongens 
val, terwijl ik daar eigenlijk geen haast 
mee heb. Voor de mensen die me ken-
nen van vroeger ben ik vaak ‘opeens 
een pot geworden wie had dat gedacht’ 
(denk er even een klap op mijn schou-
der bij). Zijn we dan allemaal hetero-
seksueel tot het tegendeel bewezen is? 
Voor de idealisten ‘maak ik er teveel 
een probleem van iedereen heeft dat 
toch al lang geaccepteerd’. Iedereen 
behalve de vriendin die me kwam ver-
tellen dat een lesbische vriendin met 
haar geflirt had en ze zich nu niet meer 
op haar gemak voelde en wat ze moest 
doen. Je kan wel tegen een jongen zeg-
gen dat je niet geïnteresseerd bent en 
normaal blijven doen maar niet tegen 
een meisje? Ik heb haar weken niet 
durven aanraken omdat ik bang was 
dat ze van mij hetzelfde zou denken. 

We hebben geen boodschap aan 
‘dat mag nu toch allemaal, dat is alle-
maal geaccepteerd’. We willen dat het 
normaal wordt, met bestaansrecht 
op zich, niet het gekke broertje van 
heteroseksualiteit.  Zoals mijn zusje 
van tien dat zei ‘ik wou dat ik op meis-
jes viel dan kon ik later ook met een 
prinses trouwen’. Binnenkort stuur 
ik opnieuw een verhaal in, en als ik 
opnieuw in de prijzen val zal ik op het 
podium staan in wat ik écht wil. Me 
omdraaien en antwoorden als men-
sen zo’n opmerkingen maken. Naar 
het galabal gaan in wat ik echt wil dra-
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gen. Niet beschaamd zijn om te tonen 
dat ik iemand graag zie omdat ze toe-
vallig een vrouw is. En later ga ik met 
een prinses samenleven en een hoop 
pleegkinderen een warme thuis geven, 

en beter opvoeden dan de mensen die 
me de afgelopen jaren het gevoel gege-
ven hebben dat er iets mis met me is. 
En ik heb daar niemands goedkeuring 
voor nodig. Blijf  boos.

* Katrien Witpas. Heteronormativity. 50 
key terms in contemporary cultural theory. 
Pelckmans Pro, Kalmthout. 2017.

De Berlijnse Muur: enkele historische bemerkingen
door dries put

Zoals studenten Duits ongetwij-
feld weten worden de vakken 
“Geschiedenis van de Duitse 

Literatuur I & II” ieder jaar afwisse-
lend gegeven; dit jaar is het weer de 
beurt aan Duitse Literatuur II, waarin 
de geschiedenis van de Duitse litera-
tuur van het naturalisme tot het heden 
aan bod komt. Zelf  heb ik dit vak twee 
jaar geleden ook opgenomen, en ik heb 
er over het algemeen best van genoten. 
Vooral de literatuur ten tijde van de 
Berlijnse Muur, die van 1961 tot 1989 
de Duitse hoofdstad verdeelde, vond 
ik bijzonder boeiend; hoewel het niet 
eenvoudig is om over deze controver-
siële periode in de Duitse geschiede-
nis te praten zonder op één of  ande-
re manier kleur te bekennen, waren 
de lessen naar mijn mening eigenlijk 
best objectief  en nuchter gegeven, met 
relatief  veel aandacht voor auteurs 
aan beide zijden van het ideologische 
debat in die tijd. Omdat de focus van 
de lessen echter nog steeds op de lite-
ratuur lag, was er niet bepaald veel 
ruimte voor een grondige analyse van 
de Muur, of  de maatschappelijke con-
text waarin deze is ontstaan. Uiter-
aard valt dit perfect te begrijpen: het 
vak heet natuurlijk nog steeds “Duitse 
Literatuur”, en niet “Politieke Geschie-
denis van Duitsland tijdens de tweede 
helft van de 20ste eeuw”. Dit artikel is 
dan ook geenszins bedoeld als een kri-
tiek op de lessen of  op het vak Duitse 
Literatuur II als dusdanig; het enige 
wat ik met dit artikel hoop te bereiken, 
is iets meer achtergrondinformatie 
verschaffen over de Muur, een onder-
werp waar, naar mijn gevoel althans, 
nog steeds veel onwetendheid en mis-
verstanden over bestaan.

Het heersende beeld over het feno-
meen “De Berlijnse Muur” (een beeld 

dat, of  we het nu willen erkennen 
of  niet, grotendeels ontstaan is tij-
dens de Koude Oorlog) is dat dit een 
poging van een totalitair regime was 
om de eigen bevolking kwaadwillig te 
onderdrukken, door te voorkomen dat 
de inwoners van Oost-Berlijn bloot-
gesteld zouden worden aan de war-
me gloed van de shining city on a hill 
West-Berlijn. Waarom hebben ze dit 
gedaan? Omdat die vuile commies een 
hekel hebben aan vrijheid en welvaart, 
natuurlijk!

De waarheid is echter, zoals wel 
vaker het geval is, iets genuanceer-
der. Oost- en West-Duitsland gewoon 
naast elkaar leggen en zonder enige 
historische context met elkaar verge-
lijken is dan ook erg misleidend. Dat 
er in de Bondsrepubliek over het alge-
meen een grotere materiële rijkdom 
bestond dan in de DDR staat welis-
waar buiten kijf, maar het zou incor-
rect zijn om te stellen dat deze rijk-
dom te danken was aan de inherente 
superioriteit van het West-Duitse sys-
teem t.o.v. het Oost-Duitse systeem; 
in plaats daarvan was het verschil 
qua rijkdom in de beide Duitslanden 
voornamelijk te wijten aan de ver-
schillende manier waarop de beide 
Duitse staten in de jaren direct na de 
Tweede Wereldoorlog behandeld zijn 
geweest: Oost-Duitsland moest na 
WOII namelijk een aanzienlijk grote-
re hoeveelheid zogeheten “herstelbe-
talingen” afstaan aan de geallieerden 
(hoofdzakelijk aan de Sovjet-Unie) 
dan West-Duitsland; volgens schat-
tingen van de West-Duitse regering 
bedroeg het totaal van de Oost-Duitse 
herstelbetalingen aan de Sovjet-Unie 
meer dan 100 miljard mark, meerde-
re keren het totale nationale inkomen 
van de kleine Oost-Duitse staat ten 

tijde van de betalingen (waarvan de 
meeste plaatsvonden tussen 1945 en 
1953). Uiteraard moest West-Duitsland 
ook enkele herstelbetalingen doen, 
grotendeels aan de nabestaanden van 
nazislachtoffers (een compensatie die 
men ook wel de “Wiedergutmachung” 
noemt), maar deze werden voor het 
overgrote merendeel gedekt door het 
fameuze Marshallplan dat de Ameri-
kanen kort na de oorlog in West-Duits-
land investeerden. Volgens berekenin-
gen van de Amerikaanse professor 
financiën Austin Murphy zou de DDR, 
als het de kans had gekregen om de 100 
miljard mark aan herstelbetalingen in 
de eigen infrastructuur te investeren, 
in 1989 een gemiddeld inkomen per 
capita gehad hebben dat maar liefst 15 
keer zo hoog zou zijn geweest als dat 
van West-Duitsland in datzelfde jaar-
tal.

Laat ons dan nu, met deze eco-
nomische gegevens in het achter-
hoofd, terugkomen op de Muur: is die 
gewoon op een dag uit de lucht geval-
len? Natuurlijk niet: de Muur was de 
culminatie van jarenlange aggravatie 
en intensivering van de diplomatieke 
relaties tussen West en Oost. In 1948, 
nog voor de officiële totstandkoming 
van de beide Duitslanden, werd een 
aparte geldsanering doorgevoerd 
in de door de westerse geallieerden 
bezette gebieden van Duitsland; bij-
gevolg werd Duitsland -en dus ook 
Berlijn- opgesplitst in twee aparte 
muntunies. In 1949 werden West- en 
Oost-Duitsland als onafhankelijke 
staten uitgeroepen, en dus werd de 
zonegrens omgevormd tot staats-
grens. In 1954 (een jaar voor het War-
schaupact überhaupt werd opgericht) 
trad West-Duitsland officieel toe tot 
de NAVO, en zodoende maakte de 
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West-Duitse regering van deze staats-
grens de frontlinie tussen twee riva-
liserende machtsblokken. Tot over-
maat van ramp begon de West-Duitse 
Bundeswehr in 1958, op verzoek van 
de NAVO, kernwapens te stationeren, 
een provocatie die alleen nog maar 
ernstiger wordt wanneer men beseft 
dat de CDU, de partij van West-Duits 
bondskanselier Konrad Adenauer, in 
een publiek statement op 11 juli 1961 
verklaarde dat hun uiteindelijke doel 
de annexatie van de DDR was. Wan-
neer men het over de Berlijnse Muur 
heeft dient men zich ervan bewust te 
zijn dat dit de context is waarin deze 
ontstaan is.

Allemaal goed en wel, maar was het 
dan echt onvermijdelijk dat de Muur 
uiteindelijk tot stand kwam? Ja en nee. 
In 1962 publiceerde de Oost-Duitse 
regering een Engelstalige brochure, 
bedoeld voor buitenlandse distributie, 
waarin zij haar eigen verklaring voor 
de Muur gaf. In de brochure beweert de 
regering dat als het van haar had afge-
hangen, de Muur nooit nodig zou zijn 
geweest. Men hoeft de DDR-regering 
echter niet per se blindelings te gelo-
ven om in te zien dat het Westen even-
zeer een rol speelde in de bouw van de 
Muur; de druppel die de emmer deed 
overlopen was het economische beleid 
van de West-Duitse regering, die actief  
probeerde ervaren en hooggeschoolde 
werknemers van de DDR naar de BRD 
te lokken door middel van voordeli-
ge staatsleningen, gratis huisvesting, 
fikse vergoeding voor eigendom die 
ze eventueel in Oost-Duitsland moes-
ten achterlaten enz. Deze tactiek werd 
mogelijk gemaakt door de grotere 
materiële welvaart van West-Duits-
land (die ze, zoals aangetoond, voor 
een groot stuk te danken had aan 
haar financiële voorsprong na WOII). 
Dankzij de steun die het van Amerika 
kreeg kon West-Duitsland dit soort 
materiële incentieven haast onbeperkt 
voorzien. Na iets meer dan één decen-
nium tijd had er in Oost-Duitsland een 
netto bevolkingsafname van ongeveer 
10% plaatsgevonden (en dit ondanks 
enkele honderdduizenden mensen 
die van West- naar Oost-Duitsland 

migreerden, maar waar men zelden 
iets over hoort). Dit fenomeen, waar-
bij de hoogopgeleide bevolking van 
een land massaal naar een ander land 
trekt, staat bekend als “brain drain” en 
vormt een groot probleem voor veel 
ontwikkelingslanden; landen die niets 
(kunnen) ondernemen om dit tegen te 
houden vallen vaak ten prooi aan eco-
nomische stagnatie en andere sociale 
problemen.

Om de vraag even te herhalen dan: 
was de bouw van de Muur daadwer-
kelijk onontkoombaar? Opnieuw: ja 
en nee; in de jaren voor de bouw van 
de Muur diende de DDR-regering 
meermaals een voorstel in om samen 
met het Westen tot een compromis te 
komen omtrent de abnormale situatie 
in Berlijn. In deze voorstellen riepen zij 
o.a. op tot het afstand doen van even-
tuele kernwapens, en de terugtrekking 
van de BRD en de DDR uit respectie-
velijk de NAVO en het Warschaupact. 
Het Westen verwierp deze voorstellen 
echter systematisch. Of  dit de bouw 
van een muur effectief  rechtvaardigde 
blijft natuurlijk een kwestie van debat, 
maar het valt niet te ontkennen dat als 
er op deze voorstellen was ingegaan, 
de Muur totaal overbodig zou zijn 
geweest en dat ze bijgevolg, naar alle 
waarschijnlijkheid, nooit gebouwd zou 
zijn geweest; de Muur was een wanho-
pige laatste poging om te voorkomen 
dat Oost-Duitsland volledig zou dood-
bloeden. Een ander weinig gekend, 
maar nochtans goed gedocumenteerd 
feit, is dat de CIA en andere Ameri-
kaanse inlichtingendiensten tijdens de 
jaren 50 een brute sabotagecampagne 
ondernamen tegen de Oost-Duitse 
staat en haar bevolking. Gedurende 
deze periode werden activisten, zowel 
in het Oosten als het Westen, gerekru-
teerd, opgeleid, en uitgerust om acties 
te ondernemen die varieerden van 
jeugddelinquentie tot regelrecht ter-
rorisme; kortom: alles om de regering 
van de DDR in een slecht daglicht te 
stellen. Ook dit droeg ongetwijfeld bij 
aan de beslissing van de DDR om een 
muur te bouwen.

Ik zou graag willen verduidelijken 
dat het geenszins mijn bedoeling is 

de Muur an sich (of  andere praktijken 
van de Oost-Duitse regering in die tijd) 
“goed te praten”; de Muur was, haast 
ontegensprekelijk, een betreurens-
waardige (en bij momenten tragische) 
zaak. Maar net daarom zouden we er 
volgens mij goed aan doen dit histo-
risch gegeven in zijn context te plaat-
sen, zodat we de omstandigheden 
waarin een dergelijk gegeven tot stand 
is kunnen komen beter kunnen begrij-
pen, en misschien ook voorkomen. 
De Berlijnse Muur reduceren tot een 
repressiemiddel van een boosaardig 
en onpopulair regime is simplistisch, 
en strookt niet met de werkelijkheid. 
Wellicht hangt het beeld van de Muur 
samen met het beeld dat men heeft 
van de DDR als dusdanig: veel mensen 
lijken immers ook nog altijd het Kou-
de-Oorlogsbeeld van de DDR te heb-
ben dat de Oost-Duitse staat voorstelt 
als was het één of  andere Orwelliaan-
se dictatuur waar iedereen voortdu-
rend in angst en armoede leefde, een 
beeld dat iets moeilijker in stand te 
houden is wanneer men opiniepeilin-
gen ziet waaruit blijkt dat een meer-
derheid van voormalige DDR-burgers 
(ongeveer 57%) aangeeft dat hun leven 
beter was vóór de Wiedervereinigung. 
Dergelijke cijfers (die overigens gro-
tendeels consistent zijn met soortge-
lijke peilingen in andere ex-Oostblok 
landen) betekenen misschien niet dat 
alles peis en vree was in Oost-Duits-
land, maar lijken desalniettemin steun 
te verlenen aan het standpunt dat de 
invoering van het kapitalisme er meer 
kwaad dan goed heeft gebracht. In 1989 
waren veel Oost-Duitsers weliswaar 
enthousiast over de val van de Muur 
(wat best begrijpelijk is), maar al gauw 
bleek dat wat voorgesteld werd als 
een vreedzame hereniging in essentie 
neerkwam op een de facto annexatie; 
de Bondsrepubliek Duitsland was dan 
wel bereid de vijf  Bundesländer van de 
DDR in haar eigen staatsstructuur te 
integreren, maar enkel op haar eigen 
voorwaarden. Oost-Duitse sociale 
modellen en ideeën werden afgedaan 
als “oubollig” of  “disfunctioneel”, en 
de gedwongen implementatie van 
het kapitalisme is tot op vandaag nog 
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steeds voelbaar: na de hereniging 
werden veel Oost-Duitse fabrieken 
opgekocht door hun westerse concur-
renten en vervolgens gesloten, en mil-
joenen mensen verloren hun job. De 
werkloosheidsgraad in de voormalige 
DDR is vandaag ongeveer het dubbe-
le van die in het Westen, en de lonen 
liggen er significant lager. Voordelen 
van het Oost-Duitse systeem t.o.v. het 
West-Duitse systeem zoals het lage-
re misdaadcijfer, de hogere mate van 
gendergelijkheid, en de gelijke onder-
wijskansen worden vandaag de dag 
zelden aangehaald.

Opnieuw wil ik benadrukken dat 
het niet mijn bedoeling is de DDR als 
een aards paradijs voor te stellen, want 
dat was het vrijwel objectief  niet. Maar 
politiek is niet zoals voetbal, waarbij 
je gewoon arbitrair één “team” kiest 
waar je dan voor de rest van je leven 
onvoorwaardelijk voor supportert; 
idealiter zou je moeten kijken naar 
hoe een bepaald systeem historisch 
geïmplementeerd is geweest, zodat je 
kan leren van zowel de fouten van dat 
systeem, als van de positieve verwe-
zenlijkingen. Dit is onmogelijk als de 
(vaak ongegronde of  ongenuanceerde) 

Koude-Oorlogsopvattingen over dat 
systeem blijven voortbestaan. Ik hoop 
dan ook dat mijn artikel enkele mis-
vattingen uit de wereld helpt, en aan 
de studenten Duits zou ik nog willen 
zeggen: viel Spaß im Deutschunter-
richt!

Bronnen:
Blum, William. “The Berlin Wall: Another Cold War 

Myth”. CounterPunch, 22 oktober 2014, https://www.

counterpunch.org/2014/10/22/the-berlin-wall-ano-

ther-cold-war-myth/.

Bonstein, Julia. “GESELLSCHAFT: Heimweh nach der 

Diktatur”. Der Spiegel, vol. 27, juni 2009. Spiegel Onli-

ne, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-65872415.

html.

de la Motte, Bruni, en John Green. Stasi State or Soci-

alist Paradise? The German Democratic Republic and 

What Became of  it. Artery Publications, 2015.

Hell, Andreas. Wie lebt man in der DDR? Panorama 

DDR, 1974.

Kirschbaum, Erik. “Global crisis sends east Germans 

flocking to Marx”. Reuters, 16 oktober 2008, https://

www.reuters.com/article/us-financial-germany-capi-

talism/global-crisis-sends-east-germans-flocking-to-

marx-idUSTRE49F5MX20081016.

Murphy, Austin. The Triumph of  Evil. European Press 

Academic Publishing, 2002.

Oltermann, Philip. “Pragmatism Trumps Ideology as 

Germany Finds West Isn’t Always Best”. The Guardian, 

3 november 2014, http://www.theguardian.com/wor-

ld/2014/nov/03/thuringia-socialist-east-germany-in-

fluence-in-unified-germany.

Parenti, Michael. Blackshirts and Reds: Rational Fas-

cism and the Overthrow of  Communism. City Lights 

Publishers, 2001.

Tovarishch Endymion. Reading: “What You Should 

Know About the Wall”- A 1962 Defense of  the Berlin 

Wall. YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=-

QUr_HVsyIZQ. Geraadpleegd 11 maart 2018.

Wippermann, Wolfgang. “Diktatur des Volkes – Was 

war die DDR?” Lernen aus der Geschichte, oktober 

2013, http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-

und-Lehren/content/11458.

Wojcik, John. “‘Ossies,’ Former East Germans, Compa-

re Socialist Youth with Life under Capitalism”. People’s 

World, 18 september 2017, http://www.peoplesworld.

org/article/ossies-former-east-germans-compare-so-

cialist-youth-with-life-under-capitalism/.

Dagboek van een verhongerde en trieste 
vegan
Nee mopje, alles nog prima hier. Ik 
praat normaal gezien alleen over mijn 
levensstijl als mensen vragen stellen. 
Opiniestukken, boeken, documentai-
res genoeg te vinden op het internet. 
Ik heb absoluut niks nuttigs dat nog 
niet gezegd is aan die argumenten bij 
te dragen. Vind ook niet dat het aan mij 
is om te zeggen wat jullie moeten eten 
(behalve hummus). Ik besef  echter, 
zelf  intussen bijna drie jaar veganist, 
dat het als student met een job, buiten-
schoolse activiteiten, verplichtingen 
en een druk sociaal leven niet altijd 
evident is. Even snel een frietje halen 
met je vrienden wordt meteen heel wat 
lastiger, en schrap die Aiki noodles 
ook maar van het menu. Na 3 jaar met 
vallen en opstaan bijleren gaat het me 

intussen gemakkelijk af, met af  en toe 
een foutje door enthousiaste mensen 
die voor me willen koken en denken 
dat er in oestersaus geen oester zit (@
mijn vader: ???). 

Een tijdje geleden ontmoette ik 
weer een meisje dat probeert zo veel 
mogelijk vegan te leven, en enthousiast 
met een tupperware vol verse groen-
ten rondliep. Het deed me denken aan 
mezelf  drie jaar geleden, en aan de 
frustratie omdat ik overal groenten 
zat rond te slepen die dan ook nog eens 
slecht werden, of  elke avond tijd stond 
te verliezen met koken omdat ik de 
volgende dagen amper op kot zou zijn. 
Intussen zijn de rij met groenten in 
blik in de Colruyt en volkorenpasta die 
maar 3 minuten moet koken mijn bes-

te vriend, en doe ik een vreugdedansje 
elke keer als ik iets ontdek dat vegan 
is én gewoon in de microgolf  moet. 
Ik dacht daarom dat het leuk zou zijn 
om jullie tips te geven over wat onver-
wacht vegan is in de supermarkt, en 
waar je in Leuven zoal vegan kan gaan 
eten. Vleesvervangers neem ik niet op, 
omdat die vaak niet goedkoop zijn en 
wij wel arm aan het einde van de week. 
Ingrediënten kunnen natuurlijk ver-
schillen per merk DUS LEES ALTIJD 
EERST HET ETIKET. Komt-ie dan.

Wat?
Lotus speculooskoekjes
Lotus speculoospasta (ja echt!!!)
Oreo’s (allemaal behalve die met pin-
dakaas; ook opletten in de nachtwin-
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kel, de oreo’s die in Nederland gemaakt 
worden bevatten wel melk)
Grany koekjes met pure chocolade en 
gekaramelliseerde amandelen 
Nesquick poeder (meestal de huismer-
ken van de supermarkt ook)
De karamel en chocolade topping van 
Boni (voor ijs, pannenkoeken,…)
Hagelslag met zwarte chocolade
De zwarte choco van het Boerinneke  
Gevulde chocoladerepen van Jacques
Mentos 
Haribo Dragibus Soft 
Pringles Original en Classic Paprika
Pirato Pickles chips van de Aldi 
Heeeeel veel andere chips
Duyvis Crac A Nut Paprika 
Gezouten borrelnootjes
Brood
De meeste wraps, taco’s, tortilla’s,…
Afbakbroodjes 
Melba Toast
Hummus 
De meeste vegetarische tomatensau-
zen 
Rode currypasta (niet alle merken!)
De miniloempia’s met groenten van de 
Colruyt 
Bicky Hot Sauce 
Uncle Ben’s rijst voor in de microgolf
 
In veel supermarkten verkopen ze 
intussen ook vegan kaas en vleesver-
vangers, die iets duurder zijn maar 
vandaag vaak niet meer duurder dan 
vlees. Er zijn ook al heel veel studenten 
voor ons geweest die met dit probleem 
zaten, dus met een beetje zoeken op 
het internet vind je ontzettend veel 
recepten waar geen vervangproducten 
of  gekke ingrediënten voor nodig zijn. 

Waar?
Vegaverso (mijn persoonlijke favoriet)
Broodjes, not-dogs hamburgers, 
wraps, salades, soep, taart, donuts, 
koffie,…
Tiensestraat 20
woe- za 12:00-15:00, 17:30-18.30 
(check zeker de facebookpagina voor 
je gaat, ze zijn regelmatig onverwacht 
gesloten maar laten het altijd weten) 

Loving Hut Classic 
Aziatische en Westerse keuken

Tiensestraat 65
woe-don 12:00-14:00, 17:30-21:00, 
vrijdag 12:00-14:00, 17:30-22:00, 
zaterdag 17:30-22:00

Loving Hut Veganerie
Burgers, salades, wraps, snacks, 
smoothies
Rector De Somerplein 
ma-za: 12:00-20:00

T&Ko (de allerliefste mensen!!)
‘Een theehuisje met aardig wat lek-
kers. We schenken thee en tijd, en ook 
koffie-kan’
Tiensestraat 47
ma-za 9:00-17:00
(neem zeker een kijkje op hun prach-
tige site voor hun verhaal en nog meer 
lekkers op bestelling)

Greenway 
Vegetarische en veganistische keuken 
(burgers, salades, wraps, dessert,…)
Parijsstraat 12 
ma-za 11:00-21:00

Lasagnerie Löven 
Twee vegan opties 
Parijsstraat 7
ma-za 12:00-20:30

Noordoever 
Vegetarische en veganistische keu-
ken, buffet waarbij je betaalt voor het 
gewicht van je bord
Vaartkom 17A
ma-za 11:00-23:00

Frituur Movie bij Patrick 
De frietjes worden hier in plantaar-
dig vet gebakken; vegan snacks zijn er 
helaas nog niet. 
Burgemeesterstraat 42 
ma-vr 11:45-13:45, 17:00-22:00

In de meeste restaurants is de vege-
tarische pasta gewoon vegan, en ze 
kunnen altijd iets voor je maken. Laat 
je niet wijsmaken dat ze geen aardap-
pelen hebben of  dat de kok ‘niet vegan 
kan koken’ (en dus geen groenten kan 
klaarmaken???), been there done that. 
In mijn eerste weken at ik op restau-
rant eens droge pasta met sla, een jaar 

later heb ik in een Iers grillrestaurant 
vol lawaaierige mannen en met rug-
by op tv een fantastisch wokgerecht 
gekregen, dat nog goedkoper was dan 
de gerechten op de kaart. Als je niet 
durft zeggen dat je vegan bent kun je 
altijd zeggen dat je allergisch bent aan 
iets en zo de kaart met allergenen vra-
gen. En wees vooral niet te streng voor 
jezelf. 
Veel succes!
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Babylon schrijft
50 Shades According to Hannelore

door y.r.

Groen. Nog twee straten en hij is bij het station. Een oudere dame staat te wachten bij het zebrapad, Cédric vertraagt 
en gebaart dat ze kan oversteken. “Wat ben je toch een gentleman”, zou Hannelore zeggen. “Een heer in het ver-
keer”, denkt hij zelf. Hij had haar gevraagd bij het stationsgebouw te wachten, want het is koud en donker buiten. 

De winter lijkt ieder jaar vroeger te beginnen. Hij slaat de laatste hoek om, 4 minuten te laat, en drukt het gaspedaal harder 
in. Halverwege ziet hij haar wandelen, met gezwinde pas, haar handen diep in haar zakken en iedere nummerplaat scan-
nend. Ze ziet de wagen naderen en haar gezicht klaart op. Snelwandelend haast ze zich naar de auto en probeert zich er zo 
elegant mogelijk in te wurmen terwijl ze worstelt met haar rugzak en handtas. 

“Heyla lieveke! Hoe was je dag? Ik dacht dat ik even goed al wat kon tegenwandelen in plaats van daar te blijven wach-
ten, dan moest je wat minder ver rijden.” Haar groene ogen kijken hem opgewekt, onschuldig en vol verwachting aan 
terwijl ze naar hem toe leunt en een kus op de wang drukt. Cédric zwijgt. Een tijdje terug had ze hem in bed opgebiecht dat 
bepaalde verlangens de kop opstaken en gevraagd of  hij ervoor zou openstaan om die in te lossen. Bij het begin van hun 
relatie had ze verteld over haar onderdanig kantje en hoewel hij niet thuis was in de BDSM-wereld, hadden ze samen een 
beetje geëxperimenteerd en wist hij wat haar opwond. Nu wou ze grenzen verleggen, iets nieuws uitproberen, gedomi-
neerd worden, helemaal onderworpen aan zijn wil en verlangens. Hij was even stil geweest en had gevraagd of  hij erover 
mocht nadenken. Het was onbekend terrein en ergens was hij bezorgd om te ver te gaan, een grens te overschrijden waar-
door ze pijn zou hebben of  zich gekwetst zou voelen of  bang zou zijn. Dat wou hij niet. 

Hij draait de volgende straat in en schakelt een knop om. “Ik dacht dat ik je had gevraagd aan het station te wachten.” 
Hij focust zich op de weg en wacht haar reactie af. Verbaasd kijkt ze hem aan: “Ben je boos?” “Nee, ik ben niet boos. Maar 
als je zo’n simpel verzoek al niet gehoorzaamt, verdien je het dan wel om verder te gaan?” Haar uitstraling verandert. “Het 
was een test. Maar goed, aangezien het de eerste keer is, laat ik het zo.” “Dank je wel.” Ze ontspant zich. Woorden branden 
op haar lippen, nu is het moment. “Euhm, ik weet dat het voor jou nieuw is, liefje … en ik, ik wil echt niet dat je je onge-
makkelijk voelt. Dus is het anders goed om stopwoorden af  te spreken? Die gelden voor ons allebei. Voor mij als je mijn 
grenzen nadert of  bereikt en voor jou als ik te veel van jou verwacht. Het kan mentaal uitputtend zijn, dus dan stoppen we. 
Je moet je dan ook geen zorgen maken dat je te ver gaat, want dat zal ik zeggen. Goed?” Het duizelt Cédric even. Hoe kan 
het dat ze zich hierin thuis voelt? Zich volledig overgeven aan een ander, opdrachten gehoorzamen en gestraft worden? 
“Goed.” “Wil jij ze kiezen?” “Wat?” “De stopwoorden.” “Euh, ik weet het niet. Kies jij ze maar.” “Geel en rood? Dat zijn de 
meest algemene. Geel betekent dat je een grens nadert, maar het spel verder gaat. Rood betekent dat een grens bereikt of  
overschreden is. Dan stopt alles meteen.” “Oké.” Rood en geel, dat klonk wel logisch. Rood en geel. Geel en rood. 

Ze zijn bijna thuis. Hannelore heeft haar hand op de zijne gelegd en knijpt er zachtjes in. Hij parkeert de auto en scha-
kelt de motor uit. “Je bent zeker dat dit is wat je wil?” Ze knikt en kust hem. Cédric kijkt haar aan, stapt uit, haalt zijn 
aktetas van de achterbank en opent de voordeur. Zoals altijd sukkelt Hannelore met haar zakken. Ze loopt achter hem 
naar binnen, sluit de deur achter zich, dropt haar spullen in de living en schopt haar schoenen uit. “Zet eens je schoenen 
recht.” Cédric staat achter haar. “Wat is dat nu? Je zegt dat nooit!” “Zet je schoenen recht.” Hij kijkt haar doordringend aan. 
Hannelore begrijpt de boodschap en bukt zich. Ze zet de schoenen netjes naast elkaar. “Zo goed?” “Perfect. Ik stel voor dat 
we een regel afspreken. Ik herhaal alles maximum één keer. Luister je niet of  heb je het niet gehoord dan volgt een sanctie. 
Kan je daarmee leven?” Hannelore knikt. “Kan je daarmee leven? Ik wil graag een duidelijk antwoord. Je beantwoordt 
vragen met ja of  nee.” “Ja, ik kan ermee leven.” “Goed zo. Heb je honger? We kunnen anders wat croques maken.” “Is goed.” 

Hannelore wandelt de keuken in en haalt de benodigdheden uit de ijskast. Terwijl ze boterhammen smeert, zorgt Céd-
ric voor sfeer in de woonkamer. Hij houdt haar nauwlettend in het oog. Ze is nog jong, een vrouw in wording, een ruwe 
diamant. Hannelore voelt zijn blik op haar gericht en kijkt op. “De croques zijn bijna klaar. Wil je iets drinken?” “Water. 
Ik zal de tafel wel dekken. Kom eens hier.” Ze komt voor hem staan. Bijna raken hun lichamen elkaar, de spanning loopt 
op. Cédric grijpt haar pols, een zucht ontsnapt tussen haar lippen. Hij drukt de palm van haar hand tegen zijn kruis. “Als 
je braaf  bent, mag je er straks mee spelen. Dat wil je wel, hé.” Hannelores vingers masseren zijn ballen, hij trekt haar hand 
weg. “Ik zei straks. Je gaat beter moeten leren luisteren, meisje.” Haar gezicht is vervuld met verlangen. Cédric brengt zijn 
mond naar haar linkeroor: “Vanavond ben je helemaal van mij.” Hannelores hand strijkt langs zijn bovenbeen. Als hij kon, 
zou hij haar hier en nu nemen. Voorovergebogen op de eettafel, haar benen gespreid, haar rug gekromd, zijn vingers ver-
weven in haar lange haren. Hij probeert zijn geilheid weg te slikken. Dat is voor later. 

“Kom, we gaan eten.” Zwijgend zitten ze naast elkaar in de zetel, elk een hoek van de salontafel tussen hun benen. Zat 
hij maar tussen haar benen. Hannelore zet haar lege bord op de tafel, trekt een dekentje naar zich toe en legt haar hoofd 
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op Cédrics borst. Het TV-programma kan haar gestolen worden, zolang ze maar bij hem is. Haar gedachten dwalen af  naar 
het verdere verloop van de avond. Niet weten wat zijn plannen met haar zijn, windt haar op en een al te bekende tinteling 
doorkruist haar lichaam. Ze houdt haar adem in en laat voorzichtig een hand afdalen onder het dekentje tot aan haar dij. 
Ze probeert Cédrics gezicht in de gaten te houden terwijl ze haar kleedje omhoog wrikt en haar hand in haar panty’s laat 
glijden. Heel even sluit ze haar ogen en geeft ze zich over aan het genot. “Wat denk je dat je aan het doen bent?” Cédrics 
stem brengt haar terug naar de huiskamer. Ze opent haar ogen, hij kijkt haar priemend aan. “Voor de tweede keer. Wat 
denk je dat je aan het doen bent?” “Niks. Ik geniet gewoon van het samen zijn.” Ze is benieuwd naar zijn reactie. Zou hij 
haar straffen? Het idee alleen zorgt voor een nieuwe golf  warmte tussen haar benen. “Dus als ik nu met mijn hand onder 
het deken voel, zal ik niks ontdekken?” Hannelore slikt. “Misschien wel …” 

“Goed, je hebt twee opties. Of  je vertelt me precies wat je aan het doen was en waarom of  ik moet het zelf  onderzoeken. 
De keuze is aan jou.” Het blijft stil en Hannelore kijkt hem ondeugend aan. “Ik zie al wat je wil.” Cédrics rechterhand glijdt 
over haar borst, buik naar haar dijen. “Wat hebben we hier? Een stout meisje dat niet van zichzelf  kan blijven?” Hij streelt 
de pols die in haar slipje verdwijnt. Aangemoedigd door zijn liefkozing, begint Hannelore te wrijven. Voor ze het goed en 
wel beseft, omklemt zijn hand stevig de hare. “De enige die met jou speelt vanavond, ben ik. Haal je hand weg.” Hij trekt 
haar slipje opzij. Haar kutje is drijfnat. Ruw duwt hij twee vingers naar binnen en vingert haar nog geen vijf  seconden. 
Hannelore kreunt luid en drukt haar kruis tegen zijn hand aan. “Neen. Jouw genot is van mij. Je hebt niet eens gevraagd of  
gezegd dat je zin had. Ik had het toegestaan, want ik zie hoe hard je verlangt naar mijn harde pik. Nu krijg je niks.” Han-
nelore kijkt hem vol onmacht aan. “Het spijt me.” “Ik weet het. Daarom moet ik even nadenken wat ik nu met je ga doen. 
Ik wil dat je naar boven gaat, een douche neemt, een nieuw slipje aantrekt en op bed gaat liggen. Ik kan je maar beter niet 
betrappen op meer ondeugend gedrag.” “Oké.”

 Schuldbewust doet Hannelore wat haar was opgedragen. Ze loopt de trap op, kleedt zich uit in de badkamer en laat het 
water lopen. Even later staat ze onder de regendouche en wast zich zorgvuldig. Ze zeept zichzelf  helemaal in en scheert 
overal alle overtollige haartjes weg. Nauwkeurig controleert ze haar bikinilijn en venusheuvel, laat een vinger tussen haar 
schaamlippen glippen en voelt hoe gezwollen haar clitoris is. Abrupt houdt ze op, bang om opnieuw betrapt te worden. Ze 
spoelt de zeep van zich af  en blijft nog even staan terwijl ze de thermostatische kraan steeds verder opendraait. De douche 
is bijna even heet als zijzelf. Ze besluit dat het genoeg is geweest, draait de kraan dicht en begint zich af  te drogen. Cédric 
hoort dat het water stopt. Hij heeft de tafel afgeruimd en een politiek programma opgezet om de spanning te verlichten. 
Daarnet, toen hij Hannelore terechtwees, was zijn penis staalhard geworden en hadden enkele druppels voorvocht een 
natte plek gevormd in zijn boxershort. Hij blijft zitten en denkt na over zijn volgende stappen. Hannelore had hij al een 
tijdje niet meer zo geil gezien, dus hij was goed bezig. Hij staat op en opent de deur naar de gang, aandachtig luistert hij 
of  Hannelore nog in de badkamer is. Het idee dat ze boven op hem wacht, maakt hem opnieuw hard. Hoe lang zou hij het 
zelf  nog volhouden? 

Na tien minuten gaat hij ook naar boven en treft Hannelore onder de donsdekens aan op bed. Ze kijkt hem aan en 
zwijgt. Hij slaat het deken van haar af  en kijkt hoe kippenvel zich verspreidt. Ze rilt. “Je zal het meteen wat warmer hebben, 
meisje.” Zijn blik glijdt goedkeurend over haar heen. “Draai je om, op je buik.” Ook al weet Hannelore wat er gaat komen, 
haar spieren spannen zich op. “Ik ben mild. Je krijgt er vijf. Ik weet dat je het wil, dus ik wil dat je me bedankt na iedere tik. 
Heb je dat begrepen?” “Ja.” “Goed, je weet ook waarom dit gebeurt?” “Ik denk het wel.” “Vertel eens dan.” “Omdat ik met 
mezelf  heb gespeeld in de zetel.” “Omdat je met jezelf  hebt gespeeld, zonder het te vragen en daarna ook nog eens niet wou 
toegeven dat je het had gedaan. Jouw plezier is mijn plezier.” Cédric laat zijn hand hard neerkomen. Hannelore kreunt en 
fluistert een dank je wel. Een tweede tik volgt en haar billen schudden aanlokkelijk. Hij wisselt van bil en ziet hoe de linker 
zachtroze kleurt. Hannelore kreunt iedere keer wat harder, maar ook opgeluchter. Na de vijfde klets, laat Cédric zijn hand 
rusten op haar kont. Hij buigt zich naar haar toe en vraagt oprecht: “Gaat het nog?” De onderdanige begerige blik die Han-
nelore hem toewerpt, zegt genoeg. Hij wrijft over haar kutje en voelt het vocht door de stof  van haar slipje heen.

“Ik wil dat je met jezelf  speelt, jezelf  helemaal gek maakt, maar je mag niet klaarkomen. Dat plezier gun ik je nog niet.” 
“Oké, ik zal het proberen.” “Als je wel komt, wil ik het weten. Oh, en je houdt je slipje aan. Ik wil straks voelen hoe nat je 
bent.” Hij trekt zijn T-shirt uit, rolt het op en bindt het rond haar hoofd als een blinddoek. Hannelore draait zich weer om, 
slikt, kneedt haar borsten met haar linkerhand en begint zich met de rechter te vingeren. Haar lichaam reageert op iedere 
aanraking. Ze heeft het gevoel alsof  ze gaat uitbarsten. Haar clitoris is gezwollen, haar schaamlippen vochtig van verlan-
gen naar meer. Cédric knikt en loopt de kamer uit, hij gaat douchen. Iedere keer moet Hannelore stoppen en zichzelf  de 
tijd geven even te bekomen. Na een keer of  vier, komt ze al bijna klaar door nog maar te strelen. Het wordt te veel. Haar 
hoogtepunt bouwt op, ze moet komen. Ze worstelt met zichzelf, haar linkerhand klauwt in de lakens en terwijl ze met twee 
vingers van de rechter rond haar clitoris cirkelt. Haar adem stokt, ze moet stoppen voor het te laat is. Het bed beweegt, 
haar slipje wordt aan de kant getrokken en Cédric stoot naar binnen. Beiden zijn gek van verlangen. Hannelore slaat haar 
benen om hem heen om zijn erectie nog dieper in zich te voelen. Ritmisch neukt hij haar, zijn klein meisje. “Kom maar 
lekker klaar terwijl ik in je zit. Ik ga je vol spuiten.” 
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Jong en, verdraaid
door haike delafontaine 

Al sinds haar tiende levensjaar doorploegden Eros en Thanatos als twee ferme rossen Olga’s stevige, massieve klei-
grond. Haar akkers waren vruchtbaar, maar dat nam niet weg dat de fiere gewassen al eens durfden te bezwijken 
onder de enorme stortregens die van tijd van tijd over het landschap heen trokken. Ja, ze wou al seks en dood nog 

voor ze goed en wel wist wat het betekende; ze wou het zelfs al voor ze deftig geleerd had hoe ze haar grond degelijk moest 
irrigeren (ook al betwijfel ik of  ze het dan ooit effectief  geleerd heeft). Maar als seks haar al enigszins voor haar doodsdrift 
had kunnen behoeden dan was het alvast niet die met mij. Toen ik haar ontmoette, was ik nu eenmaal te jong en egoïstisch 
om haar te geven wat ze nodig had, en erger, te jong en egoïstisch om uit de dunne gleuven van haar doorzopen akkerland 
weg te sijpelen en haar oogst aldus van de verstikkingsdood te bevrijden. Ik kon haar niet verlaten. 

“Op een dag gaat ge me niet meer kunnen tegenhouden, Haike. Dan spring ik van een brug, en ge gaat er niets, maar 
dan ook niets aan kunnen doen. ’t Heeft geen zin, ge kunt me niet dwingen om te blijven. Ik ben niet gemaakt om hier te 
zijn,” zei ze me op een dag nadat ik al jaren te lang in Leuven gebleven was om krampachtig te voorkomen dat Thanatos 
de overhand van Eros zou krijgen.

Ik denk niet dat ik het op dat moment wilde horen. Ik denk niet dat ik het ooit heb willen horen. Ik keek haar schich-
tig en schuw vanuit mijn ooghoeken aan, alsof  ik bang was dat als ik haar zwarte ogen in hun volle glorie - seks in een 
doodsjasje - zou aanschouwen, dat op zich al voldoende zou zijn om haar tot een sprong uit haar raam te overtuigen. Mijn 
ogen volgden minutieus diezelfde beweging, van haar bed (en honing op haar dijen) naar het raam (en zoveel meer). Ik 
zag hoe de hemelsblauwe lucht scherp afstak tegen de zwart-witfilm van Luis Buñuel die zich op mijn netvlies afspeelde, 
hoe de harde betonvloer daar beneden haar vriendelijk aan het wenken was, en hoe haar tuin en die van de buren door een 
muur van rode bakstenen van elkaar gescheiden werden. Fijn klimop overwoekerde de stenen, maar het slaagde er niet in 
om de gure gevel van zijn stalineske karakter te beroven. Ongedierte baande zich langs alle kanten een weg naar ons toe, 
maar hield halt op het moment dat de buurvrouw de deur van haar buitenverblijf  achter zich dichtsloeg, op weg naar haar 
minnaar. Ik wist dat ze een zouden worden met de zee en het strand en ik vroeg me af  of  ze nog een plaatsje voor me zou-
den over laten. Toen ze me betrapte op het feit dat ik haar zat te bespieden, haalde ze haar schouders op, je m’en fous. Het was 
alsof  ze me wilde zeggen ‘houd uw wijf  en haar gekheid maar daar, en ge krijgt de zee en andere rozengeur en maneschijn 
er wel voor niets bij’. Maar omdat de andere rozengeur en maneschijn niet op voorraad waren en mijzelf  versmelten met 
de zee slechts een vage  droom in een verre toekomst leek, was ik spijtig genoeg niet in staat om mijn wijf  en haar gekheid 
aan haar kant van de muur te houden. Ik slikte.

“Ik ga het niet laten gebeuren, Olga. Ik ga u niet laten gaan. Ik zweer dat ik hier snel kan raken. Als ge u nog eens zo 
slecht voelt, of  gewoon niets voelt, moet ge me gewoon roepen. Alsjeblieft, beloof  me dat.”

Ze knikte. Ze wist dat ik het niet zou begrijpen. Ze wist dat ik daar te dom voor was. Maar ze wist niet dat ik eens ik 
het zou begrijpen, het loodzware harnas dat mijn liefde voor haar was als gutsende regen van mijn schouders zou ketsen. 
Ze had toen niet hoeven knikken, maar ze had me moeten slaan. Spijtig voor ons allebei zou ze me pas slaan wanneer ze 
mijn kostbare gitaar al tot fijn stof  gereduceerd had, waardoor ik, de blinde man, verweesd in de Mexicaanse sloppen zou 
achterblijven, en net als haar mettertijd vergeten zou worden.

B-612

May I tell the tale of  a world far away
And of  a forlorn girl who lost her heart
To a little prince who made her his rose
His love, his most-valued piece of  art

In time she lost her thorns as she was tamed
And when the prince and his rose looked at the
Stars above, they decided it must be love
door aurélie cremers



19

Ô Capitaine ! Mon Capitaine !

Ô Capitaine ! Mon Capitaine ! Fini, notre voyage,
Finie, notre bataille sanglante, finie, la lutte sauvage ;
Le champ est vide, le ciel aride, le peuple libéré,
Pendant que l’ennemi s’enfuit, vaincu et expulsé.

Mais ô cœur ! cœur ! cœur !
Ô les gouttes, les gouttes de sang
Qui coulent des plaies du Capitaine,
Mon Camarade, mon Président !

Ô Capitaine ! Mon Capitaine ! À nous la belle victoire !
Entends les cloches, qui sonnent pour toi, tes exploits méritoires !
Pour toi le clairon trille, pour toi les drapeaux flottent au vent ;
Pour toi, qui as bâti un pays digne et vivant !

Mais camarades ! Dites-moi :
Ce n’est qu’un rêve méchant
Qu’il a péri quand même,
Mon Camarade, mon Président !

Mon Capitaine ne répond pas, ses lèvres sont livides ;
Mon pauvre Père ne sent plus rien, ses membres sont rigides ;
Son sang a déclenché la marche vers notre liberté ;
Retiens qu’on peut tuer un homme, mais jamais ses idées !

Donc à bas l’exploitation,
À bas tous les tyrans !
Souviens-toi cet homme intègre,
Mon Camarade, mon Président !
door dries put

O amor cresce aqui

We are the children of  the endless hills
Of  the cobbled streets where petals cover
Little gaps in which our love first blossomed
And now hold our roots, he tells his lover,
O amor cresce aqui

We are the travelers of  our own paths
Of a path that may entwine with another
Of mine that met yours, she tells her lover,
O amor cresce aqui

As they climbed the hills and ran out of  breath
Not a word was wasted at the view they met
When the sun fell on their cheeks, they thought of
The four little words upon their hearts were set:
O amor cresce aqui
door aurélie cremers
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