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De Moeial

Nauwelijks is Vlaanderen en Brussel
+/- 40 jaar officieel Nederlandstalig en
de roep naar Engels als onderwijstaal
in het hoger onderwijs lijkt de meest
evidente vanzelfsprekendheid
geworden. Dat moeten we toch geloven
van Rector Benjamin Van Camp in zijn
academische openingsrede en een
recent verschenen artikel “My brain
works in Dutch: Iedereen klaar voor
onderwijs in het Engels?” aan de hand
van Lies Sercu in Delta, het nieuwe
tijdschrift voor Hoger Onderwijs. Nog
even verder blijven roepen en we
denken dra dat het de realiteit is.

Wat geschiedenis al niet vermag. Pour
la petite histoire moet er niet gezegd
worden dat Nederlands als erkende
onderwijs- en bestuurstaal een lange
weg heeft afgelegd sinds het ontstaan
van België. Als middel tot
democratisering, de ontwikkeling van
de eigen moedertaal en weten-
schappelijke taal hebben sinds 40 jaar
jongeren, nu onze olijke bestuurders,
kunnen genieten van een regime dat
hen voor het eerst geen extra
discriminerende drempels in de weg
legde. Ze hebben relatief goedkoop in
het Nederlands (niet het Frans), mits
de nodige inspanning, hun diploma
kunnen behalen en zich kunnen
opwerken op de maatschappelijke
ladder. Dat hoeft allemaal niet meer
klaarblijkelijk, mag het AUB terug iets

elitairder.

Met de Bachelor-Master hervormingen
werden in het nieuwe decreet voor
hoger onderwijs bijna geen restricties
meer opgelegd voor het aanbieden van
onderwijs in een andere taal op niveau
van de Master-Opleiding. Een goede
zaak lijkt het, interessant, we zijn in
een geglobaliseerde wereld,
internationaal gericht... Spaans,
Roemeens, Duits, Pools, Maleisisch,
Fins, Wit-Russich enz... Maar de
nieuwe taal is het Engels wel te
verstaan, het moet de nieuwe “lingua
franca” worden. Niet langer het Frans,
Duits of andere talen. Laten we eerlijk
zijn, deze gedachte is wel passé, zo wil
men ons doen geloven. De discussie
en argumenten zijn uiteraard veel
breder maar bij beiden kwamen
dezelfde treffende elementen naar
boven. Van Camp formuleert het iets
cryptischer, “Vanuit Europees
perspectief zal de attractiviteit van deze
opleidingen verhoogd worden door
meertaligheid in de opleidingen in te
voeren, waarbij het Engels de ‘lingua
Franca’ is.” (u moet er nog eens de
volledige versie op na lezen). Sercu
was meer to the point “Om op de
internationale onderwijsmarkt een rol
te kunnen blijven spelen, moeten
instellingen van hoger onderwijs
internationaliseren. Een belangrijk
element in dit proces is het gebruik van

Engels als onderwijstaal .”  Want zo
beargumenteerde ze verder, hoe kunnen
we er anders voor zorgen dat er meer
buitenlandse studenten naar Europa
komen?

Op wereldweide schaal ligt de
verhouding voor Amerika zeer gunstig.
Ze trekt meer (top)studenten aan die
dure opleidingen volgen, enz... Vergeet
niet dat de onderwijsmarkt
internationaal big-bussines is
geworden. Ze heeft de voordelen van
een gelijkaardige diplomastructuur en
één internationale landstaal in huis te
hebben. Buitenlandse studenten willen
veel betalen voor een ‘gerenommeerde’
opleiding waar ze meer dan de volle
pot voor moeten betalen. Het Verenigd
Koninkrijk als voorbeeld, waar je nog
niet snel af bent van je studies voor om
en bij de 300.000 Bfr per jaar. Dat was
ook de bekommernis en hoofdreden om
het Europees Hoger Onderwijs op één
leest (Bologna-akkoord) te schoeien en
de concurrentie aan te gaan met
Amerika, wist Dirk van Damme
(Kabinetschef bij Minister van
Onderwijs en Vorming) reeds enkele
jaren geleden te vertellen, “Eén van de
belangrijkste redenen om ‘Bologna’ te
steunen zijn de ontwikkelingen in de
internationale economische politiek
(...) Gaan wij ons verdedigend opstellen
tegenover de Amerikanen die hier de
markt proberen in te pakken en gaan

wij anderzijds als Europese instelling
zelf de internationale markt op?
Komt er zoiets als een Europese
onderwijsstandaard tegenover de
Amerikaanse?”.

Over Hoger Onderwijs als
handelswaar spreken lijkt nog de
enigste bestaansreden te zijn. Waar
Nederlands en andere niet
Engelstalige landen  ten spijt aan
moeten deelnemen ter wille van een
‘onderwijsmarkt’. Ook in de
belangrijke handelsbesprekingen
over de GATS (General Agreement
on Trade in Services) is hoger
onderwijs, net zoals water &
elektriciteit, een te privatiseren
‘dienst’ en moet deze vrijgemaakt
worden. Geen restricties meer op de
diploma en subsidiërings-
voorwaarden (les in nederlands),
enz... Verschillende belangen komen
bij elkaar en elke keer opnieuw is het
een economisch gegeven dat de
eigen taal, in dit geval het
Nederlands ten koste moet gaan van
de markttaal. Juist omdat men
onderwijs als een economisch
gegeven en niet als een cultureel
gegeven wil beschouwen. Dit terwijl
het Verdrag van Rome, het grondvest
van de Europese Unie, onderwijs
expliciet formuleerde als een
cultuurgegeven. Het moest dus
buiten de Economische Europese

Gemeenschap (EEG) worden gehouden.
In Nederland wilde Onderwijsminister
Ritzen enkele tijd terug koudweg het
Engels invoeren als enige onderwijstaal
aan de Nederlandse universiteiten om
“mee te kunnen” met de
“internationalisering”. De Nederlandse
Kamer pareerde het voorstel gedeeltelijk
“...ze vreest dat in Nederland een
(culturele) bovenlaag zou ontstaan die
zich niet meer op de eerste plaats in het
Nederlands uitdrukt. Dat alle
Nederlanders, ongeacht hun vreemde
talenkennis, wetenschappelijk onderwijs
kunnen volgen of geven, acht de Kamer
bovendien belangrijker dan het
aantrekken van wat meer buitenlandse
studenten.”. En daarmee is voorlopig al
veel gezegd, want binnenkort moeten de
nieuw op te richten studentenraad ook
verplicht uitspraak doen over het gebruik
van de onderwijstaal in hun eigen
instelling.

Pieter Vissers

Bronnen:
- Lies Sercu (2004) My brain works in
Dutch: Iedereen klaar voor onderwijs in
het Engels?, Delta, nr.3
- Benjamin Van Camp (2004) Speech
Academische Openingsrede, http://
www.vub.ac.be/downloads/rector04.pdf
- K. Verelst (2002) http://
homepages.vub.ac.be/~kverelst /
Bologna.htm

Het begin van het academiejaar aan de
VUB heeft niet enkel geleid tot enkele
straffe uitspraken over het Engels als
onderwijstaal op de academische
openingsrede. Daarnaast moet er
omwille van het participatiedecreet o.a.
op niveau van het hoger onderwijs een
eenvormige structuur van inspraak en
medebestuur komen voor alle
studenten aan alle hogescholen,
universiteiten en associaties  in
Vlaanderen. Met het decreet moet er
aan twee verplichtingen worden
voldaan. Ten eerste krijgen instellingen
en associaties een informatieplicht. Ten
tweede dient er aan elke associatie,
universiteit of hogeschool een
studentenraad te worden opgericht.
Deze studentenraad kan opgericht
worden volgens het model met
medebestuur of volgens het
participatief model. Tot vorig jaar stond
het bijna alle instellingen vrij om op
eigen wijze de inspraak voor studenten
op niveau van de Raad van Bestuur
(RvB) en andere beslissingsorganen te
regelen. In vele onderwijsinstellingen
hadden sommige studenten in deze
beslissingsorganen een adviserende
stem, hier en daar hadden enkele
stemrecht en nog ergens anders werden
er andere afspraken gemaakt.

De Vereniging van Vlaamse Studenten
(VVS) had er dan ook zijn werk van
gemaakt om de inspraak voor alle
onderwijsinstellingen in de Vlaamse
Gemeenschap eenvormig en zo ver
mogelijk bij wet te regelen. Ze startte
hiervoor onderhandelingen met
voormalig Minister van Onderwijs
Marleen Vanderpoorteren om een
participatiedecreet op touw te zetten
dat net voor het einde van vorige
legislatuur werd goedgekeurd.
Omwille van de grondwettelijke
onderwijsvrijheid kon niet alles

geregeld worden. Maar ook om
instellingen, zoals de VUB waar niet
alles kommer en kwel was, hun
studenteninspraak en medebestuur te
kunnen laten inpassen in de nieuwe
wet.

De oprichting van deze
studentenraad (SR) gebeurd
per forum. Deze bestaat uit
14 personen: de helft
vertegenwoordigers vanuit
de academische overheid en
de andere helft studenten.
Het forum regelt o.a. hoe de
samenstelling van de
studentenraad eruitziet, de
kiesprocedure en de duur
van elk mandaat. Op 6
oktober werd er de eerste
van de wekelijkse
bijeenkomsten gehouden.
Tegen eind december of
begin januari wilt de
Academische Overheid vervolgens
rond zijn met een voorstel ten gronde
zodat ook de RvB van de VUB zijn
goedkeuring kan hechten aan het
voorstel. Dat verhindert volgens hen
dat de komende verkiezingen van april
niet in het gedrang komen omwille van
eventuele vertragingen. Een snelle
timing die aan de  methode Verhofstad
doet denken. Met zekerheid wordt er
overeengekomen dat de huidige
structuur van studentenvertegen-
woordigers blijft bestaan. Zowel de
rechtstreeks verkozen studenten-
vertegenwoordigers verkozen voor de
RvB en de Sociale Raad (SoR) zullen
deel gaan uitmaken van de nieuwe
studentenraad.

Nieuw is dat er nu ook rechtstreekse
verkiezingen zullen plaatsvinden voor
de Onderwijsraad (OwR). Per faculteit
zal er nu ook een student moeten

verkozen worden die in de OwR zal
zetelen. Deze Raad behandelt
onderwijsmateries zoals examen-
reglementen, opleidingsprogramma’s
en de opvolging van het semester-
systeem. Deze studenten zullen nu ook
automatisch zetelen in de nieuwe SR

die bijna uitsluitend adviesbevoegdheid
heeft. In totaal zullen er in de
studentenraad dus 24 studenten zetelen:
8 rechtstreeks verkozen studenten voor
de RvB, 8 voor de SoR en 8 voor de
OwR.

Breekpunt

In de tweede bijeenkomst van het
forum was er sprake van een eerste
breekpunt. Omwille van de
faculteitsgebonden afvaardiging voor
de RvB en de OwR wilde men dit
principe ook doortrekken voor de
Sociale Raad. Voorheen verliep de
verkiezing van de vertegenwoordigers
in de Sociale Raad niet via een
faculteitsgebonden afvaardiging. Zo
kon iedereen ongeacht van welke
faculteit met anderen een lijst vormen
en lag het ook makkelijker om het
verkiezingsquorum van 25% behalen

voor de SoR in zijn geheel, dan voor
elke faculteit apart. Waarom dan toch
faculteitsgebonden? Op die wijze
wilde vooral de Academische
Overheid een scheeftrekking op
niveau van de faculteiten vermijden
in de SR als deze adviezen zou
moeten verstrekken aan de RvB. De
faculteitsgebonden politiek mag dan
wel op niveau van het academisch
personeel spelen op de verschillende
beslissende raden, bij de studenten
verloopt dit al jaar en dag anders,
argumenteerden de vertegen-
woordigers. Ze werken gewoon
samen en niet tegen elkaar, of soms
dan toch. Bovendien ervoeren de
studenten dit zelf als een goed
systeem, men begreep niet waarom
dit principe ook op de Sociale Raad
moest worden toegepast. Bovendien
zou bij een magere verkiezings-
opkomst het quorum harder in het
nadeel spelen voor de Sociale Raad.
Om het euvel te omzeilen besliste
men om de studenten vanuit de SoR
niet te laten meebeslissen in adviezen
m.b.t. tot onderwijsmateries en
agendapunten van de Raad van
Bestuur. Door deze truuk in te
bouwen blijft het kiessysteem voor
de SoR behouden.

Een nieuw punt van discussie zal ook
de timing van de verkiezingsperiode
zijn. De studentenvertegen-
woordigers zitten hiermee niet op
dezelfde lijn als het voorstel van
Vice-Rector Michel Magits. Vorig
jaar werd omwille van de
gelijkschakeling van de mandaten
met het academiejaar de
verkiezingen eind april gehouden,
net na de lentevakantie om ze te laten
beginnen begin september. En
slechter kon het niet vallen volgens
de studenten. De lage opkomst

zorgde ervoor dat het quorum van 25%
niet werd behaald. Hierdoor hadden
verschillende studenten van de
faculteiten geen stemrecht in de Raad van
Bestuur en konden ze slechts met
raadgevende stem zetelen. In totaliteit
werd het quorum voor de Sociale Raad
wel behaald omdat de stemmen van alle
studenten in één pot terecht kwamen. De
lage opkomst had volgens de studenten
vooral te maken met het feit dat studenten
na de lentevakantie vaak minder
aanwezig zijn op de universiteit dan het
eerste semester of in het begin van het
academiejaar. De interesse is ook minder
aanwezig omdat veel studenten met de
neus richting examens, scripties en thesis
staan. Eveneens zijn er studenten die
überhaupt niet meer komen stemmen
omdat ze na de eerste examens in januari
hun studies opgeven, maar dus wel
blijven meetellen voor het quorum.
Daarom pleiten de studenten voor een
verschuiving naar de eerste maand van
het academiejaar: een periode waar
studenten veel op de campus zijn en dus
ontvankelijk voor verkiezingen zoals
deze. Daar ontmoet ze wellicht
tegenstand vanuit de administratie die
omwille van organisatorische aspecten
zulks tijdschema moeilijk haalbaar acht.

Democratie heeft zijn prijs. Als de
Academische Overheid rekening wil
houden met de geplogenheden van het
studentenleven, en haar traditie als meest
democratische universiteit eer wil
aandoen zal ze inzien dat deze
toegevingen haar alleen maar ten goede
kan komen. Anders blijft haar P.R.-ballon
maar gevuld met air de orval. Misschien
voor eventjes aantrekkelijk maar niet
meer dan dat. Wordt alleszins vervolgd.

Voor meer info zie ook volgende website
http://www.vvs.ac

Pieter Vissers

Onderhandelingen in het oprichtingsforum zijn lopende

Nederlands als onderwijstaal staat steeds meer onder druk
Nederlands, ne plus que ça

‘Nieuwe’ studentenraad uit de startblokken aan de VUB
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stellen? Of is Vlaanderen,
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want gij lijkt mij een geschifte fucker, en wat gij zegt staat
mij niet aan. Fuck off, bastard!”

Daarop stormde John de grot uit en vervolgde hij zijn weg
naar de stad. Na weer vele uren gewandeld te hebben, de
avond was ondertussen gevallen, kwam hij eindelijk bij de
stadspoorten terecht. Daar stond een groepje mensen
verzameld die allen een brandende fakel in de hand droegen.
Toen John dit zag stapte hij op hen toe en vroeg hen wat ze
daar deden. Een van hen deed plechtig een stap naar voren
en sprak: “ Maar beste, ziet gij het licht dan niet? Voelt gij
de warmte en troost dan niet die daar uit voortvloeit? Scheert
u weg ketter, of ik steek uw okselhaar in brand!”
John liet de figuren met de witte puntmutsen achter zich en
scheerde zich weg. Deze eerste ontmoeting met zijn
soortgenoten had hem ontmoedigd en hij ging dan ook bij
zichzelf te rade. Is deze dag wel een geschikte dag om mijn
vrije leven te beginnen? Kan ik niet beter deze nacht
gebruiken om eerst weer wat op krachten te komen? Kan ik
niet beter buiten deze stadsmuren een plaatsje zoeken om
veilig te slapen en dan morgen weer met frisse moed de stad
binnen trekken? Zo gezegd, zo gedaan; en John vond dan
ook al snel een zacht groen plekje, alwaar hij zich neervlijde
onder de blote sterrenhemel, die hij voor het eerst sinds 25
jaar weer eens kon bewonderen. Hij was vergeten hoe mooi

de sterrenhemel wel kan zijn, en viel dan
ook al gauw in slaap met een enorm
gelukzalig gevoel.
De volgende dag werd hij echter ruw uit
zijn nachtrust getrokken door het flitsen
van brandende zonnestralen in zijn ogen.
Het eerste wat hij zag was de sadistisch
grijnzende tronie van de zon. Deze sprak:
“Ha die Johnnie, gebruikt gij nu zo uw
vrijheid? Om uw des nachts te wentelen
in de stinkende stront en afval die uw
broeders hier komen dumpen?”
Hierop keek John Earl Grey rondom zich.
Hij merkte meteen op dat wat hij voor een
rustig plekje groen aanzag, eigenlijk een
stort bleek te zijn, waar alle afval van de
stad werd verzameld. Hij sprong dan ook
meteen geschrokken op, maar het kwaad
was al geschied: zijn kleren zaten onder
de drek en hij stonk als een bunzing die
net een tochtje heeft gemaakt door de
Pegasus-stallen. Hij had echt geen zin om
in die toestand in een discussie met de zon
verwikkeld te raken en liep dan ook maar
snel naar de stadspoort terug. Toen hij
echter de stad wou binnengaan snauwde
de poortwacht hem toe: “Hela, geen
smerige bedelaars hier in onze mooie stad,
voor armoezaaiers als jij is er geen plaats
hier in ons midden.”
John was lichtelijk verbouwereerd toen hij
deze woorden hoorde, maar hij bedacht dat
de wachter wel eens gelijk zou kunnen
hebben over zijn afstotelijke voorkomen,
en hij besloot zich dan ook snel te wassen

in de gracht die rond de stad liep. Daarna glipte hij stiekem
de poort door en zette stevig pas richting het stadscentrum.
Na een tijdje kwam hij terecht in een winkelstraat, waar hij
verblind werd door het flitsen en glinsteren van reclame-
boodschappen. Meteen werd hij aangeklampt door een
manspersoon. Deze zei: “Excuseer meneer, mag ik u wat
vragen? Bent u toevallig niet geÔnteresseerd om goedkoper
mobiel te kunnen telefoneren? U heeft toch een GSM neem
ik aan? Wel, dan heb ik zeer goed nieuws voor u...”
John kwam totaal uit de lucht gevallen en voelde zich
lichtjes duizelen. “Sorry meneer, maar ik snap niet waar u
het over heeft. Ik ben een tijdje niet in deze buurt geweest.
Kan u mij vertellen wat een GSM is?
”Maar meneer, een GSM betekent bereikbaarheid, status,
populariteit; een GSM betekent de absolute vrijheid; hoe
kan u dat nu niet weten?”
”Wauw, absolute vrijheid! Ik was toevallig juist op zoek
naar vrijheid. Kan u mij misschien vertellen waar ik zo
een GSM kan bemachtigen?”
De man vertelde John dat zo een toestelletje iets verderop
te koop was, en John duizelde opnieuw: de absolute
vrijheid, zomaar vrij te koop voor iedereen. Waarom
bestond zoiets 25 jaar geleden toch niet? Hij liep dan ook
snel verder de straat in, vastbesloten zich meteen een GSM
aan te gaan schaffen. Toen hij echter nog maar een paar
meter had gelopen werd zijn aandacht opnieuw afgeleid.
In een grote winkel-etalage zag John verscheidene mensen
in zetels zitten. Ze keken allen zeer ingespannen naar een
grote rij schermen. John vroeg zich dan ook af wat er toch
zo interessant kon zijn aan die schermen en hij besloot op
nader onderzoek uit te gaan. Voorzichtig duwde hij de
glazen deur open, en op de toppen van zijn tenen sloop hij
de winkel binnen, oppassend dat hij de vele geÔntrigeerde
mensen niet uit hun haast meditatieve concentratie zou
wekken.
(Wordt Vervolgd...)

Bram Langmans & Rob Werkers

1 Voor de ongeletterden onder ons ;-): raadselachtig.

Toen John Earl Gray op 13 april 2002 vanuit de
Henry Young-gevangenis, Minneapollis, in
vrijheid werd gesteld; werd hij door een
begeleider doorheen donkere gangen tot aan een
zware stalen deur gevoerd. De begeleider wenste
John een prettig verder leven en zwaaide de deur
open. Het eerste wat John deed toen hij de deur
uitstapte was met zijn ogen knipperen. Het was
lang geleden dat de zon hem van zo nabij begroet
had.
John wierp zich dan ook onmiddelijk op de knieÎn
en sprak: “Oh Grote Oog Der
Onontkoombaarheid, Gij Immer-Brandende
Kachel Der Levenskracht, hoe weinig
waarschijnlijk is het dat een enorm gesternte als
U zich kan voorstellen hoe het voor mij voelt mijn
vrijheid te hebben herroverd. 25 lange jaren heb
ik doorgebracht in de donkere krochten van het
gebouw achter mijn rug, maar nu lonkt eindelijk
de lichtheid der wereld me weer toe. Doch Gij,
Gij cirkelt sinds mensenheugnis vrij rond in de
eindeloos uitgestrekte hemelen. Gij hebt geen
grond nodig om uw voeten op te steunen, Gij moet
nooit eens van vermoeidheid ergens tegenaan
gaan leunen, doch Gij blijft onvermoeibaar,
ononderbroken, Uw eigen koers volgen. Hoe meer
vrij kan men zijn? En wie kan die vrijheid van U
afnemen?; vraag ik U.
Doch zijt Gij wel zo vrij? Hoe lang is het geleden
dat Gij nog eens een dag niet bent opgekomen?
Wanneer is de laatste keer dat U nog eens een
uitstapje hebt gemaakt naar die verste ster daar in
het heelal? Want sinds mensenheugnis vliegt Gij
nu al langs dezelfde baan, elke dag opnieuw wordt
Gij geboren in deze wereld om er ‘s avonds weer
te sterven. Het lijkt wel haast alsof Gij niet kunt
kiezen waarheen Gij U beweegt. Zijt Gij dan wel
vrij?”
Toen de zon dit alles hoorde had ze medelijden
met die arme dwaas die zich daar zo stond aan te
stellen, en ze zei: “Ach die Johnnie..., of noemen
je vrienden je nog steeds de zielige vlieg? Wat
sta je daar toch weer uit die stinkende rotbek van
je te ouwehoeren? Blijkbaar ben je nog net zo
dom als 25 jaar geleden. Is het in de gevangenis
misschien ook verboden te denken? Het leven is
een evenwichtsoefening, waarbij je je eigen baan
moet weten te zoeken tussen de andere levende
wezens, zodat iedereen elkaar zo weinig mogelijk
hindert in het volgen van de eigen baan. Eenmaal
je de juiste balans hebt gevonden; wat kan er dan
een groter voorrecht en een grotere vrijheid zijn
dan die eigen baan te kunnen behouden, nooit eens
te moeten afwijken van de baan waarop je jezelf
het beste voelt?”
John Earl Grey kon zich met deze woorden echter
niet verzoenen en wierp tegen: “Oh, Grote
Brandende Oog, Licht in Mijnen Duisternis,
vertelt mij dan hoe Gij weet dat zulks een baan
degene is waarin Gij Uzelf het beste voelt. Want
als Gij nooit een vrije keuze hebt gemaakt, nooit
eens iets anders dan die eigen, toevallig voor u
bestemde baan hebt gekend, als Gij met andere
woorden zoals Kant bent, en nooit uit Uw dorp
bent geweest, en zo alle heerlijke geuren en
prachtige landschappen van deze wereld hebt
moeten ontberen, behalve dan datgene van Uw
geboortedorp; bent Gij dan niet onwetend in Uw
eigen voorkeuren? Beseft gij dan wel dat er paden
zijn, en dat er een vrijheid is die groter is dan de
vrijheid der onwetendheid?
Toen de zon dit hoorde sprak ze verontwaardigd:
“Geloof jij nu werkelijk dat je meer vrijheid geniet
dan ik? Waaruit bestaat die grootse vrijheid? De
keuze tussen X-box en Playstation, Pepsi of Coca
Cola, Liberale of Socialistische Partij, duizenden
verschillende studierichtingen,... en al die andere
zaken die jouw leven de schijn van vrijheid geven;
net alsof je zelf over je eigen leven beschikt. Het
enige ware pad der vrijheid heeft de poorten reeds
lang voor u geopend, maar gij ging liever langs
de weg der hebzucht, hoogmoed en
machtswellust; zoals de meesten uwer
soortgenoten. Ach Johnnie, sla toch weg, die
zachte hand die u voor de ogen wordt gehouden.
Herkent toch de dodelijke doorns achter die zoete
geur en aanblik der producten.”
”Ach, Gij Die Uw Zicht Nooit Eens Wegknippert
En Zelfs Des Nachts Nog Stiekem In Uw Spiegel
Gluurt, bent Gij niet zoals een brede trage rivier,
die eeuwig langs dezelfde bedding vloeit en nooit
eens de aandrang voelt buiten haar oevers te
klotsen? Bent Gij niet zo iemand die braaf
gehoorzaamt aan Uw valse meester, zonder zelfs
maar te beseffen dat Gij een meester hebt? Want
beseft gij wel dat iemand op U neerkijkt zoals
Gij op mij? Ik heb geweten hoe het voelt het eigen
pad te kunnen kiezen, en hoe het daarna voelde
om die keuzes te moeten ontberen, maar Gij hebt

nooit een keuze kunnen maken. Ik zal u tonen dat
ik meer vrijheid heb dan Gij zie: Ik moet Uw
gezeik niet pikken, ik moet al Uw pretentieus
gezever hier niet slikken, ik bol het af!”
Toen ontstak de zon in een vlammende woede en
sprak vertoornd: “Johnnie, gij zielige vlieg! Ik zal
wel eens zien wie hier het laatst lacht! Dacht gij
dat gij zonder mij kunt leven? Dacht gij dat gij
zonder mijn licht en warmte zou kunnen bestaan?
Bent gij dan werkelijk zo naiÎf? Ga nu maar, dat
ik eens goed kan lachen.”

John Earl Grey was ondertussen danig uit zijn
humeur en draaide zich kwaad om, met de
bedoeling zo snel mogelijk van de zon weg te
komen. Na zo vele uren gelopen te hebben kwam
hij echter tot de ontdekking dat de zon nog steeds
vlak achter zijn rug stond te branden. Toen hij op
zijn weg een grot tegenkwam besloot hij dan ook
meteen om daar zijn toevlucht te zoeken. Wanneer
hij daar uiteindelijk in de koele duisternis aan de
zon ontkomen was, besloot hij even uit te rusten
van zijn lange tocht. Toen zijn ogen echter
langzaam gewend werden aan de donkerte,
ontwaarde hij plots een schim. Deze richtte zich

langzaam op en sprak: “Gij bent op zoek naar
vrijheid en naar mensen, doch ik zeg u dat deze
twee niet samen kunnen bestaan. Vele jaren
geleden was ik zoals u, vol idealen en
onwetendheid. Zelf was ik er toen van overtuigd
de waarheid te bezitten, en ik bracht die dan ook
naar de mensen, verwachtend dat deze mij er
dankbaar om zouden zijn. Maar sindsdien werd
ik wijzer, en ontdekte ik dat de vrijheid enkel hier
leeft, waar enkel mijn adelaar en slang mijn
eenzaamheid verzachten. Doch is niet alle vrijheid
- eenzaamheid?”
John dacht over deze woorden na en opperde:
“Beste man, uw woorden klinken mij
enigmatisch1  in de oren. Graag zou ik beter
begrijpen wat gij bedoelt. Want vele jaren heb ik
doorgebracht bij mensen die enkel onder de andere
mensen wensten te vertoeven. Vandaag nog verliet
ik de donkere kerker met het blijde gevoel
eindelijk weer vrij onder de mensen te kunnen zijn.
En gij beweert nu dat gij u vrijwillig hier hebt
opgesloten, verborgen zelfs voor de zon. Hoe kunt
gij, die hier eeuwig binnen deze donkere wanden
vertoeft, nu beweren dat gij vrijheid geniet?”
De schim antwoorde daarop: “Ach, gij bent niet
klaar voor mijn wijsheid, en zelfs als gij klaar
waart, hoe zou ik u dan de wijsheid kunnen geven?
Alleen gij zelf zult de kennis moeten verwerven.
Ik zeg u dat gij naar de mensen zult gaan op zoek
naar het grote geluk. Maar uw weg zal hard en
eenzaam zijn, en juist als gij denkt dat gij uw
kostbare kleinood gevonden hebt, zal het u weer
ontglippen. Maar laat ik maar beter zwijgen en
geen stroom van woorden meer verspillen aan uw
afgesloten geest, aan uw dichtgestopte oren; ga
nu John Earl Gray, ga en leer zelf wat de mensen
u hebben te bieden, of beter nog, wat de mensen u
zullen ontnemen.”
”Ja,” zei John Earl Gray, “ik denk dat ik maar ga,
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Julie stond te strijken in de keuken. Jean-Marie
zat in het salon, rokend tv te kijken. In gedachten
verzonken staarde ze naar de krullenbos die boven
de zetel uitstak. Hij hoestte. Ze knipperde verward
met haar ogen en zag dat Jean’s hemd verbrandde.
Snel, opdat hij niets in de gaten zou krijgen, stak
ze het onderaan de wasmand. De stank, die zou
door zijn sigarettenrook verdoezeld worden.
    Jean-Marie draaide lichtjes het hoofd. Zijn
gezicht leek bedrukt en hij keek vanuit zijn
ooghoek naar achteren. Even vreesde Julie dat de
geur hem zou opgevallen zijn. Pas toen hij zich
niets vermoedend weer omdraaide, hervond ze
haar kalmte. Deze periode van het jaar was hij
met geen stokken van de tv weg te krijgen. De
Tour de France was hem heilig.  De laatste tijd
was Jean-Marie echter niet in staat geweest er
volledig in op te gaan. Hij had zorgen aan zijn
hoofd: ze vereisten uiterste voorzichtigheid in de
omgang.
    “Zal ik koffie zetten,” vroeg ze.
    Er waren weer problemen op het werk, dat
merkte je aan zijn stiltes.
    Soms dacht Julie dat hij het opzettelijk deed,
om medelijden te wekken of zo. Dan sprak hij
haar een hele voormiddag niet aan bijvoorbeeld.
Verachtelijk, maar ze had nog niet gedurfd er iets
op te zeggen, vermits het uiteindelijk nooit zeker
was. Ze kon zich zo’n scenario al voorstellen.
Verdraagzaamheid.
    “Jean...?”
Telkens opnieuw maakte ze zich dan zorgen om
niets. Wat haar nog het meest ergerde, was dat hij
nooit de moeite deed zijn gemoedsaandoeningen
te maskeren. Aansteller, dacht Julie. Alsof zij nooit
op haar tanden moest bijten.

De eindsprint werd ingezet. Julie keek op van haar
strijkwerk, naar het televisietoestel dat nu gejuich
voortbracht. Maar alvorens wie dan ook de
eindstreep bereikte, werd het scherm helemaal

zwart. Wat gebeurde er? Naar zijn
koelbloedigheid te oordelen, had hij de tv zelf
uitgezet. Er was iets grondig fout. Deze keer is
het geen komedie, dacht ze. Zoiets zou hij nooit
doen. De onbesliste stilte werd verbroken door
zijn aansteker.
    “Wil je soms een kop koffie,” vroeg ze
voorzichtig opnieuw, tegen beter weten in.
Zoals te verwachten volgde er geen antwoord. Het
enige teken van zijn aanwezigheid, was de rook
die boven de zetel uit kringelde. Beter was het
zekere voor het onzekere te nemen: hem voorlopig
met rust te laten. Ze zou alvast de halfgevulde
wasmand boven gaan zetten. Daarna misschien
vragen of er wat scheelde, als het dan nog niet
over was tenminste.
    Wanneer Julie langs de zetel slofte waarin
Pierre verdoken zat, moest hij luid hoesten en
rochelde hij in een glas dat naast hem stond.
    Slecht gezind of niet, dit ging te ver! Het was
de moraal van het fatsoen die zich in haar
revolteerde. “Zeg, zal het zo wel gaan, boer!”
    Jean-Marie draaide zich om en zei met een zuur
gezicht: “Och wijf, draag die klotemand nu maar
gewoon naar boven, wil je!”
    In een onbeheerste reflex van woede keerde ze
de mand om boven zijn hoofd, waarna ze snel de
badkamer achteraan het huis invluchtte.

Ze draaide opgewonden de deur op slot. Waar was
ze in hemelsnaam mee bezig? Even luisterde ze:
Jean-Marie vloekte luid. Hopeloos verward ging
ze op de rand van de badkuip zitten, met de handen
op haar schoot. Ze kon hem horen stampvoeten
op het parket, omdat hij zich niet in één beweging
uit de zetel kon hijsen met zijn dik lijf. De
klankovergang van zijn voetstappen bracht Julie,
ondanks de deur die de ruimten verdeelde, op haar
hoede. Hij stond voor de deur. Langzaam en
piepend draaide de klink omlaag. “De deur is op
slot,” riep ze. Hoe dan ook gaf hij een fikse ruk

aan de deur. Julie keek op haar horloge, want ze
dacht plots aan iets. Wat een miserie! Binnen een
halfuur moest alles weer op orde zijn want dan
kwam Peter, hun zoon, op bezoek.
    Plots stond Pierre, met een rood aangelopen
gezicht, hard op het raam te kloppen dat op de
achtertuin uitgaf. “Kom uit die badkamer,
verdomme,” klonk het gedempt. Julie trok de
gordijntjes dicht en riep dat Peter vandaag zou
komen. Na enige tijd hoorde ze hem vragen, nu
weer vanachter de deur: “Wanneer?”
    “Binnen een halfuurtje,” antwoordde ze
geërgerd, “stoethaspel!”
    “Shit, shit, shit…”
    “Zorg maar dat je tegen dan gekalmeerd bent,”
riep ze, niet echt overtuigd van zichzelf.
    Het was alsof hij zijn hele lijf tegen de deur
wierp. “Zie maar dat je zelf gekalmeerd bent,
verschrikkelijke trut,” brulde hij. Als een gek
hernam hij het trekken en duwen aan de deur.
    Julie was zodanig nerveus dat ze dacht flauw
te zullen vallen. Wat kon ze doen? Niet, niets, dat
was het probleem! Dan stond ze een seconde stil,
te staren naar de badkuip. Ze kon een warm bad
nemen…. Die gedachte was haar een enorme
troost. Als ze dan toch moest wachten.
    Er zat kalk in de kraan. Het water kletterde eerst
tegen haar been, om dan over te gaan in een zwaar
en vol geruis wanneer de bodem zich vulde. De
aangename geur van het schuim had de hele
badkamer gevuld. Ontspannen liet Julie zich
doorheen het sneeuwlandschap glijden, dat op het
warme water dreef. Ze dompelde even haar haren
onder en zette zich dan terug recht. Na de kraan
te hebben dichtgedraaid, werd ze toch opnieuw
zenuwachtig.

Wanneer Julie stilltjes en met natte haren de
keuken betrad, trof ze daar een rustige Jean-Marie
aan, die aan de keukentafel zat in het
schemerdonker. De asbak die ze net leeg gemaakt

had, zat boordevol sigarettenpeuken. Zonder op
te kijken duwde hij de laatste uit.
    “Heb je lekker liggen weken, schatje van me,”
vroeg hij sarcastisch, doch niet overdreven zoals
ze verwacht zou hebben. Dit was het courante
gespreksklimaat. Julie voelde zich uiterst
ongemakkelijk. Het viel moeilijk te raden wat er
achter zijn beheerstheid schuilging. Misschien
was het een inspanning van goede wil, dacht ze
besluiteloos, en bleef op enige afstand van haar
man. Wanneer ze uiteindelijk dichterbij kwam,
verschoot ze. Tot nu toe had Julie enkel uit Jean’s
houding zijn humeur  kunnen opmaken. Nu zag
ze daarentegen, met een buik vol angst, de grimas
van woede die rimpels in zijn gezicht maakte. Hij
ademde zwaar en er lagen scherven porselein over
de tegels verspreid. Een verstikkende krop welde
op in haar keel. Het waren de resten van Julies
ruitertje dat op de schouw hoorde te staan, een
geschenk van Piet.
    “Wel,” vroeg Pierre ingehouden, “ga jij de tafel
nu dekken of niet. Piet kan elk moment
toekomen.”
Verstijfd van het in razernij omslaand verdriet
bleef ze staan.. Ze zag hem glunderen. Ze zou al
de haren uit zijn vreselijke kop rukken, zijn ogen
uitkrabben… vervloekt! Op dit punt kon ze niet
meer uitvliegen, want straks stond Piet hier. De
rotzak, hij had het mooi berekend! Er zat niets
anders op dan haar tranen te verbijten.
    In de plaats van haar woede op alle mogelijke
manieren uit te werken op zijn schedel, ademde
ze diep in, sloot de ogen, en ging verlamd door
machteloosheid op zoek naar een stoffer en blik.
Terwijl Julie gehurkt zat, stond haar man op en
begaf zich naar het salon. Hij kon het echter niet
nalaten nog eens op de scherven te trappen. Het
kraken was ondraaglijk.

Gabriël Zamora Moreno

Column JEAN-MARIE

Het droommeisje schrijdt weer statig door mijn
dromen. Ik zag haar lachen, huilen, kotsen; ik
zag golven van orgasmes dwars door haar heen
klotsen; ik zag hoe de structuur van deze
maatschappij wel eens met persoonlijkheid kan
botsen; ik leerde hoe de levensvracht soms
zwaar is om te torsen. Maar haar wimpers als
van zijde, haar lichaam als van honing...

Het droommeisje schrijdt weer statig door mijn
dromen. De rode zon flitst druppels door d’r
zilver-zwarte haar en waar ze loopt verschijnt
bij elke pas een prachtigere bloem. Om haar
heen dwarrelen en fladderen zeepbellen,
vlinders en libellen in de zachte zomerbries.
Elke stap die ze verkiest te nemen zend haar
lichtjes hemelwaarts; ze loopt welhaast te
zweven... Verdwaald in deze wereld; ja,
verdwaald zelfs in dit leven.

Het droommeisje schrijdt weer statig door mijn
dromen. Overal waar ze wandelt, wandelt ze
onder regenbogen. Als een elf, een engel, een
sprookjeswezen, schijnt ze niet aan deze aardse
realiteit toe te behoren. Haar onnoemelijke
gratie, het licht van haar ogen een twinkeling...
Haar is niet het lot beschoren van de alledaagse
aardse sterveling, dat kan ik niet geloven.

We’ll be under blank heavens and stars will all shine. Lets cherish this moment, for now, we’ll be fine.
Het droommeisje schrijdt weer statig door mijn
dromen. Al is het slechts vluchtig, weliswaar.

Column

MAANDAG 18/10
BIZON BLUES JAM SESSION – JAM
SESSION
Blues ea – gratis
21u30 – Bizon (karperbrugstraat 7, 1000 bxl)
JASPER STEVELINK  – CONCERT
20 euro
20u – AB (Anspachlaan 110, 1000 bxl)

DINSDAG 19/10
BLUES EXPLOSION – CONCERT
Blues – 22 euro
Support act: Martina Topley-Bird
20u – Ancienne Belgique (anspachlaan 110,
1000 bxl)

WOENSDAG 20/10
AUDI JAZZ FESTIVAL  – CONCERT
Jazz - ??
Michael Brecker quartet
20u15 – studio 4, Flagey (heilig kruisplein,
elsene)

DONDERDAG 21/10
BIG MAMA / CRY FREEDOM FAMILY  –
CONCERT
Ska metal - ??
BIG MAMA (Fr), Cry Freedom Family (Fr)
20u – Magasin 4 (magazijnstraat 4, 1000 bxl)
LE COLECTIF JAZZ  – JAM SESSION
21u – Studio Athanor (hotel Arlequin, kleine
beenhouwersstraat 14, 1000 bxl)
LES 4 JEUDIS – CONCERT
Saxofoon – gratis
Nicolas Ankoudinoff
21u – Kan’H (oud korenhuis 30, 1000 bxl)

VRIJDAG 22/10
DRUMADIX  – PARTY
Drum’n’bass – 5 euro
Drumadix crew: Kaboz, 6tem2bass, pterodactyl
Koztik et Goons + guest
22u – Magasin 4 (magazijnstraat 4, 1000 bxl)

POP-ZERO – PARTY
Electro, electronics, breakz – 7 euro
New York City Survivors live, R.e.d.a. live,
Vintage Porn 078 live, Joost De Lijzer, Stel-r,
Celtric, Clumsy, Bat + videos by Coax, …
Recyclart (ursulinestraat 25, 1000 bxl)
BOB SINCLAR  – PARTY
House – 10 euro (5 euro voor 24u)
Fuse (blaesstraat 28, 1000 bxl)

ZATERDAG 23/10
... VIA KABOUL  – LEZING
18u45 – studio 1, Flagey (heilig kruisplein,
elsene)
DEVEEL BIRTHDAY  – PARTY
Drum’n’bass – gratis
Miss Elorak Vs Frolik, saiko, rhumble, ced,
deveel
Disque au bar (nieuwe graanmarkt 5, 1000 bxl)
... VIA KABOUL  – CONCERT
muziek uit Centraal-Azië - ??
20u15 – studio 4, Flagey (heilig kruisplein,
elsene)
VIVA LA PUNK!  – CONCERT
Punk - ??
Les Ecureuils qui puent, No Hoodlums,
Disgusted, …
18u – Magasin 4 (magazijnstraat 4, 1000 bxl)
MAURO PAWLOWSKI ... LA BELGIQUE
666 POINTS – FESTIVAL
16 euro/dag (combi: 25 euro)
oa Tom Barman, Darkbrown feeling, Meindert
Talma & the Negroes, sickboy, club moral,
Franco Saint De Bakker, Meeuw, Der
Draaiguitaar, Rudy Trouve Sextet, …
18u – ABBox (Anspachlaan 110, 1000 bxl)

ZONDAG 24/10
... VIA KABOUL  – WORKSHOPS
10u – Flagey (heilig kruisplein, elsene)
HxC – CONCERT
Hardcore - ??
Arkangel, Do or Die, Nervous Chilling, …
18u – Magasin 4 (magazijnstraat 4, 1000 bxl)

MAURO PAWLOWSKI ... LA BELGIQUE
666 POINTS – FESTIVAL
16 euro/dag (combi: 25 euro)
oa Tom Barman, Darkbrown feeling, Meindert
Talma & the Negroes, sickboy, club moral,
Franco Saint De Bakker, Meeuw, Der
Draaiguitaar, Rudy Trouve Sextet, …
18u – ABBox (Anspachlaan 110, 1000 bxl)

DINSDAG 26/10
MARK LANEGAN  – CONCERT
16 euro
20u – AB (Anspachlaan 110, 1000 bxl)

WOENSDAG 27/10
FOTONES 12.0 – PARTY
Electronics – gratis
Géographique (sub rosa), lowdjo (foton,
alostasouls), audioclast (faux-ton), atnz (faux-
ton)
22u – Beursschouwburg (ortstraat 20- 28, 1000
bxl)
MERCREDIS NEGRES – CONCERT
Afrikaanse muziek - ??
21u – Kan’H (oud korenhuis 30, 1000 bxl)

DONDERDAG 28/10
LE COLLECTIF JAZZ  – JAM SESSION
21u – Studio Athanor (hotel Arlequin, kleine
beenhouwersstraat 14, 1000 bxl)
LES 4 JEUDIS – CONCERT
Gitaar – gratis
Hugues Warin
21u – Kan’H (oud korenhuis 30, 1000 bxl)

ZATERDAG 30/10
POPZERO BAR – PARTY/CONCERT
Electro, electro-pop – gratis
Velvet Underwear live (electropop band), Tabi
(le gazon, Nuit Blanche, klinik), Stel-r
(popzero, Club Terror, Panik)
21u – NOVO (oud korenhuis 37, 1000 bxl)

ZONDAG 31/10
LA DEMENCE  – GAY MEN
Djs Mike, Pierre, Wild, Elias, BuBu, Steven
Redant, …
Démence/Fuse (blaesstraat 208, 1000 bxl)

MAANDAG 1/11
ELECTROBONNE  – PARTY
Electro – 8 euro (5 voor 00u30)
Legowelt live (bunker record), orgue
electronique live (bunker record), stel-r, deluxe
Events41 (rue de l’ecuyer 41, 1000 bxl)

DONDERDAG 4/11
JE M’EN FISH  – PARTY
Electrnics – gratis
Wixel live, Ansatz der Maschine live, sinusjog
live
Kultuurkaffee (vub)
SLID’UP THE DANCE  – PARTY
Reggae, dub – gratis
Selector Reggalized, dawoonder
(congabongaman), mr. Jo, r-elvis (rasta guitar)
22u30 – Dali’s Bar (kleine beenhouwersstraat
35, 1000 bxl)

VRIJDAG 5/11
INDEEP&DANCE PARTY  – PARTY
Progtrance – 3 euro
Dj Matthieu Pessesse (mad club), Dj 101
(pitt’sbar, maldoror)
Lokatie zie site www.be-party.com
STRICTLY NICENESS  – PARTY
Oldschool funk and soul – 7 euro
Dj’s kwak, eleven
Studio athanor (kleine beenhouwersstraat 14,
1000 bxl)

Van der Vennet Laetitia

Tie Up Your Hair, My Pretty Flowered Child...

Voor Al Die Saaie Avonden ...



De Moeial4  Oktober 2004


