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Voorwoord

Ik koop nauwelijks nog boeken. Vooral omdat ik al een en ander heb, veel herlees. Nogal wat “nieuwe” uitgaven blijken herdrukken of imi-
taties. Ik hanteer voor aankoop enkele criteria die, hoewel negatief, mij positief behoeden voor extra rommel. De werkelijke waarde van
een boek (of kunstwerk) komt tevoorschijn zodra je van het product aftrekt

1 de commerciële hype –veel is slechts marketing
2 politieke steun (vanuit het Vlaams Fonds voor de Letteren en andere subsidiekanalen ) en 
3 iedere vorm van imitatie (zoveel  déjà vu, déjà lu ). 
Dat zijn de factoren die vervalsen. Eerst dan roeren zich minder oppervlakkige normen als visie (diepgang), verbeelding, 
vakmanschap qua genre en stijl. Waar vind ik die nu?  

Recensies zeggen me weinig (ze worden veelal besteld door de uitgever), bestsellers zijn sowieso verdacht, drijven op hype. Ernstige,
d.w.z.onafhankelijke, literaire kritiek vanuit academische hoek is in Vlaanderen zeldzaam. Het gaat doorgaans om carrièreproza en ons-
kent-ons vriendendienst.
Een goede toets voor fictie is: zal ik het herlezen? Dat sluit de meeste thrillers uit. Wat geschreven is met het oog op effect (hoe ontspannend
ook, en waarom niet?) verliest z’n belang eens het effect bereikt, de stunt of actualiteit voorbij. De Vlaming –volgens de cijfers van boek.be-
is een kannibaal: hij verkiest moorden en kookboeken. 
Hoe dan ook, ik vind het jammer dat boeken tegenwoordig zo ontwaarden: haastig geschreven om een uitgever of de eigen ijdelheid te ge-
rieven, de zoveelste ‘hit’ in de rij, vol modieuze banaliteit. En spijtig dat ze worden gedumpt aan weggooiprijzen (zoals bibliotheken en uit-
gevers doen). Men zou beter enkele van de talloze phones en apps op een hoop gooien en verbranden. Die zorgen voor globale vervuiling
,zowel mentaal als fysiek.

Medewerking aan WEL blijft welkom. Uiteraard origineel, niet eerder gepubliceerd werk. Zie de “Tips” achteraan.
Volgende aflevering verschijnt in januari 2020.

Hans Devroe
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Uit de wedstrijden

Lucas Larsens linkerbeen
Laura Liems

“Weet je wat het verschil is tussen de twee pootjes van een kuiken?”
De vraag werd gesteld door een man die momenteel met een open fles champagne op de tafel van de parochiezaal stond. Lucas Larsen had met hem op
school gezeten en het verbaasde hem niet dat dit het beschamende, onvermijdelijke einde was van hun vijftienjarige klasreünie. Het wat vadsige lijf van
de ex-klasgenoot paste niet goed in het grijze maatpak dat naar inschatting al jaren niet meer de juiste maat had. De alcohol had zijn gezicht rood gekleurd
en hij had zijn das losgemaakt om wat meer zuurstof te krijgen. Met vertraagde bewegingen hief hij zijn fles op alsof hij een toost wilde brengen.
“Ze zijn gelijk, vooral het linkse,” bulderde hij, terwijl hij bijna omviel van het lachen om zijn eigen mop. Er was wat gegniffel in de zaal, maar de meeste
overblijvers negeerden hem. Lucas besefte dat het vanaf nu enkel nog erger zou worden en besloot om te vertrekken.
Dagen en weken gingen voorbij, maar Lucas kon de flauwe grap niet uit zijn hoofd krijgen. Vooral het linkse, dacht hij - wat houdt dat nu voor steek?
Wie verzint dat soort dingen? Het liefst wilde het hele voorval vergeten. Hij was niet zoals zijn meelijwekkende schoolgenoot die de laatste vijftien jaar
van zijn leven weg wilde drinken. Nee, Lucas Larsen was blij met zijn leven. Het lot had hem vrijgevig behandeld. Hij had een goedbetaalde baan, die
hij bovendien ook nog graag deed. Een relatie had hij niet, maar aan los geflirt was er geen gebrek. Als Lucas al wilde drinken, dan was het om te genieten
- met een glas wijn in de hand terwijl hij de glinstering van de zonsondergang aanschouwde uit zijn eigen raam.
En toch - de woorden bleven in zijn hoofd hangen als een nerveuze hoest die nooit over gaat. Zo was het ook op een zonnige zomeravond, toen Lucas
van zijn werk terugkeerde. De gedachte kwam onverwacht in hem op en hij struikelde. Hij smakte tegen de stoep en zijn aktetas brak open, zodat alle do-
cumenten eruit vlogen als opgeschrikte duiven. Nadat Lucas alles weer bijeen had geraapt en zijn kleren had gefatsoeneerd, onderzocht hij het voetpad
op losse stenen, maar de oppervlakte bleek volledig plat. Er was niets waar hij over had kúnnen struikelen, behalve over zijn eigen voeten. Toen voelde
hij het voor het eerst: een kramp die opklom van zijn kuit, langs zijn knie, tot aan zijn  dij. Hij bracht zijn hand naar zijn linkerbeen en kneep in het
rillende vlees. Nog een paar spasmen en het was voorbij, alsof het nooit gebeurd was.  
Diezelfde avond al, leek het voorval nog maar een verre herinnering. Lucas friste zich op en besloot om in de drukte van de stad van het leven te proeven.
In een wat rustige kroeg maakte hij oogcontact met een jonge vrouw die zich op haar eentje aan de muziek overgaf.
Ze danste - nee, ze vloeide over de dansvloer als een beek die door het berglandschap raast, gracieus maar verraderlijk krachtig. Er was geen scheiding
meer tussen haar lichaam en de noten, beiden opzwepend en verleidelijk.
Voor hij het goed en wel wist, werd Lucas door haar meegesleept, kronkelend langs tafels en andere mensen tot ze hun plek vonden onder het oranjerode
licht. Hij wilde met haar dansen, oprecht. Het zou makkelijk moeten gaan, maar zijn been - ja, enkel het ene - wilde niet mee. Lucas Larsen’s linkerbeen
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lééfde. Het was een ander soort leven dan dat van de rest van zijn lichaam, dat verbonden door pezen en botten een geheel vormde. Zelfs het doolhof aan aders
en bloedvaten, met zijn ledematen verstrengeld in een onontwarbaar kluwen, was nog steeds onderhevig aan het kloppen van zijn hart. Het been had echter zijn
eigen ritme, ongehoorzaam aan zowel muziek als hartslag. Als een weerbarstige tiener, schuifelde het de rest van Lucas achterna. Oprecht meelevend, vroeg
de dame of er iets mis was, maar Lucas wilde geen uitleg geven. Hij zou niet eens weten hoe hij zou moeten beginnen. Hij liep naar buiten zonder om te kijken,
als een onwaarschijnlijke Assepoester, hinkend vanwege een ongehoorzaam been in plaats van een verloren muiltje.
Lucas maakte een afspraak bij de dokter. Niet dat hij dacht dat er echt iets was, maar een mens kan nooit zeker zijn.
“Ik kan geen zenuwschade vinden, Mijnheer Larsen,” zei de wat oudere arts in monotone stem, “maar ik zie dat uw linkerbeen een paar millimeter korter is
dan het rechtse. Geen nood, dat kunnen we tegenwoordig makkelijk oplossen met steunzolen.
”Een paar millimeter, dacht Lucas terwijl zijn tenen wegzonken in de roze smurrie die de afdruk van zijn voeten nam. Is dat het verschil tussen mezelf en nor-
maal?
Thuis mat Lucas zijn been met een lintmeter. Er was inderdaad een verschil, al was het minimaal. Plots zag hij ook de andere verschillen: de kleine teen die
wat anders stond, het verbleekte litteken op de enkel en die ene wilde haar, net onder de knie, die provocerend zwart was tegenover de andere blonde haartjes.
Hij trok eraan en er kwam wat los. Dan nog wat, méér en méér. De zwarte haar leek oneindig te zijn en gleed uit zijn been als een buitenaardse parasiet van wel
tien centimeter. Uiteindelijk knapte de haar af en Lucas voelde onbehagen. Wat als er een stuk in hem was gebleven? Zijn drieëndertig lentes had het been hem
goed gediend, maar hij had er nooit echt naar gekeken. Was het wel echt van hem, of was het met hem vergroeid, als een tumor of een wrat? Hij nam de lintmeter
weer vast en wikkelde deze halverwege zijn dij - niet om te meten, niet echt - maar om te zien hoe zijn lichaam zou zijn zonder dat linkerbeen. Hij duwde zijn
nagel in het vlees en volgde het pad van het lint zodat er een rode lijn op zijn huid werd getekend. Zo staarde hij naar zichzelf in de spiegel - met wilde ogen,
warrig haar en een scheidinglijn tussen hém en het been.
Die nacht droomde Lucas dat hij rende en niet kon stoppen. Het been trok hem voort over straten en velden tot hij dorst had en nauwelijks ademen kon. Af en
toe probeerde hij zich te verzetten - dan klampte hij zich vast aan een lantaarnpaal of een boomstronk. Hij probeerde vast te houden totdat zijn nagels eraf
scheurden en zijn vingers bloedden, maar uiteindelijk werd hij onverbiddelijk meegesleept. Het been hield niet op, tot het Lucas over een snelweg deed lopen,
waar een auto met gierende banden op hem afkwam. Lucas werd wakker, badend in angstzweet. Plots wist hij duidelijk wat hij moest doen. Het been - ja, het
linkse - was nooit echt van hem geweest. Ze hadden vele jaren samengeleefd, maar nu was het tijd om hun eigen weg op te gaan. Het been wilde het graag, dat
had het laten weten. Vroeg of laat zou hij moeten kiezen - hij, of het been. Hij kleedde zich aan en reed naar de spoorweg, waar spoedig de eerste trein voorbij
zou komen. De zon was nog niet opgegaan, maar de vogels tjilpten al vrolijk in afwachting van het daglicht. Lucas ademde diep in en ging op het mos naast
het spoor liggen, terwijl hij zijn been op de rails legde. Daar lag hij dan, gedurende minuten die uren leken, tot hij eindelijk de vertrouwde cadans van de
sneltrein hoorde aankomen. De remmen van de trein gierden, zoals de auto in zijn droom had gedaan. Er was geen pijn, enkel een vreemde druk, als een beet
van een reusachtige hond en vervolgens een akelig gekraak. Hij voelde dat zijn lijf werd weggeslingerd als een lappen pop of een ongewerveld dier. Daarna
wist hij niets meer.
De volgende keer dat Lucas zijn ogen opendeed, was alles wit en licht. Op de tafel naast hem stonden meerdere boeketten met bloemen, een zee van rood,
blauw en geel. Een mooie jonge vrouw kwam in zijn gezichtsveld en legde haar hand op zijn voorhoofd.
“Het spijt me, mijnheer Larsen, we hebben uw been niet kunnen redden,” zei ze. Lucas knikte en liet zich weer wegzakken in de aangename roes van de morfine.
Eindelijk had hij rust gevonden.
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Cursussen UWLM 2019-2020

WEL 
Kapucijnenvoer 67 bus 03.04 - 3000 Leuven
Tel. 016/ 22 93 24, postuwlm@yahoo.com, Bank BE42 645-6201617-54
Liever ernstig dan leuk: Programma “Creatief schrijven” cyclus 1/2
I      Algemeen (3 avonden 20 u tot 22u30)
       * Introductie: opvattingen i.v.m. het schrijven: literatuur vs. gewone lectuur
       * Taalgebruik, ook zakelijk met oefeningen.
       * Stijl en retoriek met oefeningen. (o.m. debat)
II     Fictie (6)
       * “Wandelen door de poëzie”: de voornaamste genres en stijlmiddelen ingebed in een internationale bloemlezing. Voorts bespreking van eigen werk 
       grondiger.
       * Verhaal en roman: oefening verhaal, lectuur van kortverhalen, novelle, roman.
       * Drama: film- en tv-script.
III    Non-fictief (4)
       * Essay, met oef. 
       * Journalistiek: mediakritiek, recensie, freelancing   (oef.)
Docenten: Hans Devroe (UWLM), Liesbet Coolen (taaldocente), Eric Lamens (filmregisseur) en Luc Vanheerentals (Belga, freelancer).
Tijdens dit jaar ligt de klemtoon op taalgebruik, stijl en verkenning van nieuwe genres. Anderzijds ook op lectuur.
Het inschrijvingsgeld (275 euro) omvat alle teksten en dient voor cursusaanvang betaald via het rekeningnr. van WEL BE42 645-601617-54 
(vermeld cursusjaar).
Inschrijven telefonisch via 016/ 22 93 24 of mail postuwlml@yahoo.com.
De cursus start op maandag 23 september 2019 om 20 u in een lokaal Soc.Wet. (Campus Parkstr., A.V.91.20). Telkens op de laatste maandag; vanaf februari
twee keer per maand.
Na afloop van het tweede jaar kan een getuigschrift bekomen wie aan de voorwaarden heeft voldaan: effectieve aanwezigheid (dit is geen online-cursus),
deelname aan de oefeningen.
Zie ook op uwlm.be ons digitaal tijdschrift digiWEL en de resultaten van ex-cursisten.
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Algemene ontwikkeling voor gevorderden
De wereld is een puzzel. We helpen de stukjes te verbinden.
Zovele tekens! Hun betekenissen op verscheidene gebieden betekent een grote intellectuele verrijking. Tegelijk een verruiming van taal, literatuur en
media naar wetenschappen en kunsten. 
U vergroot uw horizon, onontbeerlijk voor een niet-banale schrijver of journalist die verdrinkt in ontelbare hap-snap weetjes. De cursus -tweejaarlijks
geactualiseerd- stimuleert tot denkoefeningen, discussie en het schrijven van een essay.
Tijdens dit jaar begint voor sommigen het eindwerk...  
1    Soorten intelligentie
2    Communicatie (w.o. nieuwe media)  
3    Tekens en tekensystemen
4    Wereldbeelden:  magisch en mythisch, religieus
5                               filosofisch en wetenschappelijk
6                               ideologieën – synthese 
7    Taalkunde: nieuwe inzichten 
8    Literatuurtheorie (Prof. J. Vlasselaers)
9    Wetenschappelijke en technische codes
10    Esthetiek: plastische kunsten
11    Sociale rituelen en spelen

Deze cursus kan u ook buiten de opleiding “Creatief schrijven” volgen.
Telkens op de laatste woensdag van de maand (vanaf februari veertiendaags). Start op 25 september 2019.
De cursus wordt per post/online gevolgd: lesteksten en afb. per post, oefeningen en commentaar interactief per mail. 
Inschrijven telefonisch 016/22 93 24 of via mail postuwlm@yahoo.com. Met overschrijving van 275 euro op rekening van WEL, 
Leuven BE42  645-6201617-54. Alle teksten incl.
Op het eind van de tweede cyclus kan een eindgetuigschrift worden toegekend aan wie gans de cursus heeft gevolgd, actief 
aan de oefeningen heeft deelgenomen en tijdig en met goed gevolg een eindwerk in een van de behandelde genres heeft ingediend.
Volg ons digitaal tijdschrift digiWEL op uwlm.be, daar ook de resultaten van ex-cursisten.
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Gedichten

Er zijn geen woorden meer

Als alles al gezegd is
omdat het leven een gevecht is.
Waar de dagen te lang zijn 
en de mensen ’s nachts bang zijn.
Waar je wereld te klein wordt,
elke kwaal een medicijn wordt.
Waar je niet meer geniet,
het schone niet meer ziet.
Waar overleven een plicht is,
elke dialoog een gewicht is.
Waar stilaan uitdoven een recht is
omdat alles al gezegd is

Elisabeth Boddez

Hans Devroe

klok zonder wijzer
bel zonder geluid
telefoon zonder stem
scherm zonder beeld
dag uit



De bruggenbouwers van Avignon
Heidi Lagast

Het is meteen feest bij onze aankomst in de Vaucluse, een van de vijf departementen1 van de Provence in Frankrijk en waarvan Avignon de hoofdstad is. Al
tijdens onze eerste uitstap komen we terecht in La Véraison: une fête médiévale in Châteauneuf-du-Pape. Wie de drukte van de zomer in eigen land wil ont-
vluchten, zal er in de vele middeleeuwse stadjes van de Vaucluse helaas ook niet aan ontsnappen. Het gebied houdt tijdens de eerste weken van augustus één
lange feestperiode. Maar de Vaucluse heeft nog meer te bieden. Het is er fantastisch voor wandelaars, fietsers, ruiters en klimmers. Ook wie van musea en
verlaten ruïnes houdt, vindt er zijn gading. De heimwee die je leest in de lyrische verzen en sonnetten van de Italiaanse dichter Petrarca die tijdens  de 14de
eeuw zijn verblijf in Avignon de liefde voor een zekere Laura bezong, de correspondentie over zijn beklimming van de Mont Ventoux (die als eerste moderne
reisbeschrijving wordt beschouwd), maar ook het wedervaren en de vele iconische werken van Vincent Van Gogh die in Arles en Saint-Rémy de Provence ver-
bleef, krijgt hier context en verhaal. 
La Véraison is de tijd van het jaar waarin de druivenpitten opzwellen en de kleur van de pluk begint aan te nemen.

Jaarlijks viert Châteauneuf-du-Pape dit beslissende moment tijdens het eerste weekend van augustus. Net zoals in de
14de eeuw, toen de pausen van Avignon zich in hun zomerresidentie in Châteauneuf terugtrokken, nemen ridders en
dames, minestrelen en jongleurs, kooplui en herbergiers deel aan de festiviteiten met acts die ons zeshonderd jaar in de
tijd terugvoeren. Rondom het gebrul en de vlammen van een gespierde vuurspuwer klinken veel “Oh!s” en “Ah!s”. Wat
verder nemen drie getatoeëerde motards, in dik zwart leder ingepakt, enkele selfies bij een landelijk tafereeltje van ganzen
en koeien in een stal. We volgen een middeleeuwse huwelijksvoltrekking, eten crêpes met suiker uit het vuistje en flaneren
tussen de talrijke kraampjes van ambachtslui die er hun rieten manden, juwelen, honing, siropen, lavendelzakjes en ge-
borduurde handdoeken aanprijzen. Hier kan je je lazarus drinken aan de vele wijnproeverijen. Thuis heb ik niet de minste
interesse voor dit soort kermissen of markten, maar hier schuifel ik graag tussen de mensen om de zangerige klanken
van het Provençaals dialect (‘bjièngg’, ‘vingg’…) en de geur van struikgewas die vrijkomt met de Provençaalse krui-
denmengelingen op te vangen. ’s Avonds valt mij in ons huurhuis bij Avignon op dat er in de druivelaar op het terras in-
derdaad al enkele blauwe druiven te spotten zijn tussen hun groene onrijpe zusters. De dagen daarna zouden deze snel
in aantal  toenemen. De zon doet hier haar werk uitstekend.

1.  De departementen van de Provence: Bouches-du-Rhône (Marseille), Vaucluse (Avignon), Var (Toulon), Alpes-de-Haute-Provence (Digne-les-Bains) en 
Alpes-Maritimes (Nice).

La fête de la Véraison in Châteauneuf-du-Pape
viert het rijpen van de druiven  tijdens het eer-
ste weekend van augustus met een middel-
eeuws feest.
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Reisverhalen
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Dat doet ze ook op de dag van ons bezoek aan Avignon. Het zweet druipt langs onze zonnehoeden af als we aan het Palais des Papes ons voegen bij de
lange rij houders van een e-ticket. Wie dus verwacht de wachtrij te ontlopen door vooraf te boeken, komt hier bedrogen uit. Sommigen worden daar lastig van.
Een bebaarde man met twee jengelende kinderen klaagt steen en been over de slechte organisatie. De stevige security-kerel legt vingerwijzend uit dat de
wachttijd voor iedereen  geldt, dat hij geen uitzonderingen kan maken, waarop de klager misnoegd afdruipt. Alsof hij zich tegenover ons wil verontschuldigen,
zucht de securityman: “Parce qu’ ils ont acheté un ticket, ils pensent qu’ils ont acheté le palais!” En hij gaat nog even door en zegt dat je een psycholoog moet
zijn om met de stress en het ongeduld van de mensen van tegenwoordig om te kunnen gaan.
Even later laat ik me intimideren door de duistere vertrekken in dit ‘Kremlin van het middeleeuwse katholicisme’. De audioguide brengt via augmented

reality de audiënties en de royale buffetten die de heerschappen daar genoten op een realistische wijze tot leven. Gewoon even een QR-code inscannen, en op
je tablet verschijnt je de ruimte zoals die er toen moet hebben uitgezien. In de pauselijke slaapkamer bewonderen we de vogel- en bladmotieven van de fresco’s
en in de ‘Hertekamer’ enkele jachttaferelen. Veel meer is van de wanddecoratie niet overgebleven. In de 19de eeuw deed het paleis dienst als kazerne. Soldaten
hakten de koppen uit de freso’s en boden die publiekelijk te koop aan. 
De tentoonstelling ‘Ecce Homo’ van de 77-jarige beeldend kunstenaar Ernest Pignon in de grote kapel van het paleizencomplex maakt dit bezoek pas echt

de moeite waard. Van Pignon liep begin dit jaar nog een tentoonstelling in de Botanique in Brussel. Hij wordt de éminance grise of ook wel ‘het geweten’ van
de street art genoemd2 . De tentoonstelling toont tientallen foto’s van levensgrote zeefdrukken op krantenpapier die hij ooit op zorgvuldig uitgezochte locaties
aanbracht, overal ter wereld. Zijn werk kaart steeds de ontmenselijking aan van bv slachtoffers van Hiroshima en Tsjernobyl, gevangenen, mensen in armoede.
Toen Pignon in Avignon tijdens de jaren zeventig hoorde van de schrijnende omstandigheden van de Algerijnse gastarbeiders, beeldde hij ze uit zonder armen,
omdat ze werden aanzien als werktuigen en niet als mensen.  Ook Petrarca was bijzonder kritisch voor Avignon. Hij noemde het ‘het riool van de aarde’.
Letterlijk, maar vast ook figuurlijk3. 
Na afloop van dit en nog vele andere bezoeken aan de stad, denk ik met gemengde gevoe-

lens terug aan Avignon. Er valt veel en niet veel te zeggen voor deze stad die jaarlijks in de
maand juli een beroemd theaterfestival organiseert en waarvan wij begin augustus enkel nog
de sporen van zien in de vele vlekken op de wegen en trottoirs en hier en daar nog een rond-
hangend groepje hippies. Het begin van Avignon was een rots en een rivier. De nederzetting
werd Avenion of Avenio genoemd. Het zou ‘stad aan de rivier’ of ‘stad van de machtige wind’
betekenen. Op de huidige Place de l’Horloge, met haar eeuwig draaiende paardenmolen uit
1900 en waar nu ’s avonds een gratis lichtshow speelt op de gevel van l’Hôtel de Ville en het
theater, was ooit een Romeins forum. Van de Romeinse geschiedenis voel je in Avignon niet
veel meer. De belangrijkste wetenswaardigheid over haar verleden is dat de pausen hier dus in
de 14de eeuw een korte zeventig jaar zetelden. Van 1309 tot 1377 volgden zeven pauzen elkaar
op.  Nadat zij vertrokken waren, taande ook de roem van Avignon. Door haar positie aan de
Rhône was het wel een middeleeuwse handelsstad, maar een eigen uitstraling had Avignon niet
echt. En hoewel het er best gezellig kuieren is in het labyrint van straatjes en er ook een aantal

Erotisch interactief in de kelderverdieping van Collection Lambert: A Normal
Working Day van Marco Delgado, Nadine Fuchs et Zimoun.

2   https://www.tijd.be/nieuws/archief/het-geweten-van-de-streetart/10080886.html 
3   Bakker, Rudolf (2011). Provence & Côte d’Azur.Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers.
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interessante musea zijn zoals bv het Collection Lambert voor hedendaagse (minimalistische) kunst, het Musée du Petit Palais (Botticelli en Carpaccio), Musée
Lapidaire (preromaanse Provence), Musée Calvet (Romeinse vondsten, laatste vijf eeuwen oa Rodin, Utrillo, Dufy) en Musée Angladon (Van Gogh, Cézanne
en Modigliani), steelt toch het paleizencomplex overal de show. 
En natuurlijk ook de Pont Saint-Bénézet, de fotogenieke ruïne van de halve brug die wereldberoemd is geworden met het kinderliedje ‘Sur le pont d’Avignon’,

gecomponeerd in 1835 door Adolphe Adam, de meester van opera’s zoals Le Postillon de Longjumeau en baletten als Giselle. Er is nooit gedanst op de brug,
wel op het eilandje eronder, lees ik in verschillende reisgidsen. En de reden waarom de brug nu nog maar enkele bogen telt, halverwege stopt en dus nergens
naartoe leidt, heeft te maken met de ene instorting en vernieling na de andere. Bénézet zou de aanvoerder geweest zijn van een groep vrome mannen en vrouwen
die in de 12de eeuw geld inzamelde voor de bouw van de brug en een hospitium voor de reizigers. Toen hij in 1184 overleed, is hij bijgezet in een crypte die
voor hem gereserveerd was in het kapelletje dat op de een van de pijlers was gebouwd. De kapel werd al snel een veel bezocht bedevaartsoord. In 1226 werd
de brug door de Franse koning Lodewijk VIII bij de belegering van Avignon verwoest maar de kapel had de koning laten staan. Al snel kwam er een nieuwe
houten brug over de Rhône want zonder brug kon men geen handel drijven. Onder impuls van de praalzuchtige paus Clemens VI werd er aan een stenen brug
gebouwd, zodat hij op een elegante manier naar het aan de overkant gelegen Villeneuve-lès-Avignon kon gaan. Daar was namelijk inmiddels een chique
‘banlieue’ voor de pauselijke nomenklatoera ontstaan. 
Ik neem me voor om me wat verder in de ingewikkelde geschiedenis van het ‘altera

Roma’, zoals Avignon ook werd genoemd, te verdiepen maar ik geraak al snel afgeleid
door de vele omringende stadjes en bezienswaardigheden die de volgende dagen op onze
agenda staan: de triomfboog en het amfitheater in Orange, een truffelmenu  ‘Chez Serge’
en de synagoge in Carpentras, de antiekmarkt van l’Isle-sur-la Sorgue (het ‘Venetië van
de Vaucluse), de okergroeve van Roussillon, de festiviteiten in Bonnieux. Maar het meest
onder de indruk geraak ik van het spectaculaire lichtspel Carrières de Lumières in de
(koude) steengroeve van Baux-de-Provence die dit jaar een ode aan Van Gogh brengt4.  
Rustgevend waren de wandelingen rond Gordes en Le village des bories (stenen hut-

ten), of om en bij het Romeins aquaduct Le Pont du Gard, op weg naar het amfitheater
van Nîmes. Ook het bezoek aan de rommelmarkt in Vaison la Romaine. Eindeloos lijken
de wisselende landschappen van de Camargue met haar zoutbanken, starende stieren, ele-
gante witte paarden en melancholische moerassen (maar helaas geen flamengo’s; un mys-
tère! volgens een lokale bewoonster). Heerlijk de plateau fruits de mer in Aux Délices de
la Mer in het kuststadje Le Grau-du-Roi, waar de oudere tweelingzussen al tijdenlang to-
renhoge schotels met krabben en kreeften, oesters en schelpen, mossels en alikruiken ser-
veren, vergezeld van verschillende soorten brood en mayonaises.  We gingen verder op
zoek naar Van Gogh in Saint-Rémy-de-Provence waar hij zich in mei 1889 in de psychi-
atrische inrichting Saint-Paul-de-Mausole liet opnemen en waar hij de omliggende olijfgaarden, cipressen, korenvelden en het omringende berglandschap van
de Alpilles en het dorp zelf zo wonderbaarlijk wist te vatten in tal van meesterwerken. En dat alles onder de stille schittering van de Mont Ventoux, ‘de moeder

Carrière de Lumières: indrukwekkend lichtspel “Van Gogh, La nuit étoilée” in de
steengroeve van Les-Baux-de-Provence.

4.  https://www.carrieres-lumieres.com/fr/2019 
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aller Provençaalse bergen’ die met haar wit glinsterende bergtop onafgebroken over de
omgeving lijkt te waken en die nochtans mistrals rond haar oren te verduren krijgt met
snelheden tot 250 km per uur.
Uit de tientallen foto’s die we namen van de landschappen, gebouwen, ruïnes, tentoon-
stellingen en gebouwen, ga ik op zoek naar de foto waarmee ik het verslag wil eindigen
en ik twijfel. Neem ik het iconische zicht op Gordes? Een fragment uit de tentoonstelling
van Ernest Pignon? Kies ik voor een beeld van de markt in Vaison la Romaine? De in-
drukwekkende arena van Orange of Nîmes? Een van de vele mooie portretfoto’s die we
van de lokale bewoners konden nemen? De close-up van de nougat of de truffels…? Ik
twijfel maar kies toch voor de Pont-de-Bénézet in Avignon, omdat ze zo’n metaforische
betekenis heeft. Hoe vaak wordt tegenwoordig niet over de noodzaak van ‘bruggen bou-
wen’ gepraat, in onderwijs, politiek, cultuur…? De brug van Avignon laat in elk geval
zien dat tal van krachten de sterkste bruggen weten te vernietigen en dat je met intenties
om de overkant te bereiken alleen niet veel verder komt. 
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Theaterfestival in Avignon
Koen Vertessen

Avignon is een stad met geschiedenis. Ze hebben er hun ‘Pont d’Avignon’, die over de Rhône ligt maar halfweg stopt en bijgevolg als verbinding tussen
beide oevers niet bijzonder nuttig is. Dus wordt er alleen gedanst. Althans volgens het kinderliedje. Ik heb de brug al meermaals gezien, en nog nooit stond
er volk te hossen of te springen.
Tijdens het grootste gedeelte van de veertiende eeuw resideerden in Avignon de tegenpausen en het imposante Palais des Papes overheerst nog steeds de
stad. Avignon is vandaag ook nog de hoofdstad van de Vaucluse. Belangrijker dan dit alles echter, sinds 1947 vindt er elk jaar in juli het wereldwijd vermaarde
Theaterfestival plaats. Het rustige middeleeuwse stadje is dan gedurende drie weken volledig in de ban van toneel, zang, mime, literatuur, muziek en straat-
theater. In het centrum hangt een vrolijke ambiance en door de smalle straten waait een forse mistral met affiches, flyers, acrobaten, muzikanten en ronselende
promotiejongens en –meisjes die op straten en pleinen potentiële kijkers trachten te overtuigen om hun gezelschap te komen bekijken.

Het festival bestaat uit twee delen. Het ‘in’ festival, het
officiële festival met een vijftigtal voorstellingen, en het
‘off’ festival, het officieuze festival, met meer dan 1.600
opvoeringen. Het officiële festival is vaak al snel uitver-
kocht, en voor een onvoorbereide toerist daarom minder
interessant. Het ‘off’ festival bestaat voornamelijk uit klei-
nere producties, in een van de twintig (!) vaste theaterzalen
van de stad, maar ook in tientallen tijdelijke zaaltjes, dik-
wijls niet meer dan een aangeklede garage waar soms
slechts dertig of veertig toeschouwers binnen kunnen. 

Een kennis die het festival een jaar of twintig geleden be-
zocht, is nog steeds kribbig over wat ze toen te zien kreeg.
Ze zag uitsluitend experimenteel theater, “genre Fabre” zei
ze, “wie heeft na één dag dan nog zin om een tweede dag
te gaan. Zolang de kans bestaat dat Fabre er opduikt, blijf
ik er weg” voegde ze eraan toe. Fabre is weg uit Avignon,
en wat ik er te zien kreeg was erg gevarieerd en degelijk
werk: repertoirestukken in een moderne outfit, secuur én
(soms) experimenteel, bijgeschaafde teksten, sobere voor-
dracht, uitbundige mime met tedere intermezzi, nieuwe
producties met verrassende wendingen. 

De muren hangen vol affiches, vanaf ‘s middags liggen de straten vol flyers waarop staat dat je ze niet
op straat mag gooien.
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Er spelen gezelschappen uit alle departementen van Frankrijk, uit heel Europa, waaronder een zestigtal Belgische theaterverenigingen, maar ook groepen uit
China, Australië, de VS, Canada, Japan, Iran, Mexico, Rusland… Alles samen zo’n 1.500 verschillende groepen of solisten. De eerste voorstelling begint ’s
morgens om 07:00 uur, de laatste eindigt na middernacht. Elke dag opnieuw. Zoals gezegd zijn er naast theater ook nog concerten, debatten, voordrachten,
poëzie, musicals, tentoonstellingen, dansproducties… und kein ende zou Goethe zeggen. Er zijn zelfs een kleine honderd ‘Performances accessible to a non-
French-speaking audience.’

Zelfs een strenge lezer zal begrijpen dat een exhaustief overzicht onmogelijk is, het programmaboek is zo dik als de witte gids van een middelgrote te-
lefoonzone, 500 bladzijden A4. Toch een impressie van de weinige stukken die ik heb gezien, en de vele die ik wou zien. Ik doe mijn best om er geen
droge opsomming van te maken. Let wel, er is in Avignon geen ruimte voor amateurtoneel, alle stukken worden gebracht door professionele acteurs en
actrices.

Auguste Rodin, overtuigend neergezet door een beeldhouwer-acteur, vertelt over Camille Claudel, over zijn werk, onder meer over de beelden die hij maakte
van Honoré de Balzac en Victor Hugo. Ondertussen werkt hij aan zijn Denker. 
Een acteur speelt het klaar om tijdens een indrukwekkend uur, aan de hand van flarden uit de roman, een resumé te geven van ‘Reis naar het einde van de nacht’
van Céline. Il faut le faire.
George Sand beschrijft passages uit haar triestige jeugd en uit haar teleurstellend huwelijk. Ze spreekt over de vele passionele relaties die ze nadien aanging en
over haar schrijverschap. Daarbij krijgt ze ondersteuning van een pianist die Chopin en Liszt speelt. 
Via fragmenten uit verhalen van Tsjechov schetsen twee flamboyante acteurs zijn leven. En aan het einde krijgt elke aanwezige –  net zoals Tsjechov vlak voor
hij stierf – een glas champagne. 
Jack London schreef enkele dierenverhalen. Uit The Call of the Wild is een monoloog gepuurd. Een acteur speelt op een imponerende manier verschillende
honden, waaronder Buck, de hoofdfiguur. Ook in theater speelt de ‘willing to belief’ een essentiële rol.
Met alleen een bank en een appel voeren twee mimespelers gedurende een uur een vrolijke, verrassende, soms bitse, soms hilarische maar altijd stille dialoog
met elkaar en met het publiek. Dit stuk, Deux rien, kreeg diverse internationale prijzen.

Verder veel klassiekers, bewerkingen van oude teksten en nieuwe stukken van onder meer  Shakespeare, de Maupassant, Beckett, Racine, Moliére, Ra-
belais, Voltaire, Camus, Lewis Carroll, sprookjes van Perrault en De La Fontaine, diverse tot monologen herwerkte kortverhalen van onder meer Stefan
Zweig en Éric Emmanuel Schmitt, en natuurlijk De kleine prins.
Hommages aan Brel, Patti Smith, Lorca, Rimbaud en een paar rockers uit de jaren zestig-zeventig bieden mogelijkheden voor spetterend muziektheater
en fragiele poëzie.
Kritiek, commentaar, evocaties op en van actuele situaties rond de milieuproblematiek, migratie, politieke instabiliteit… zijn haast evident aanwezig. 

Het programma in 2020 zal er anders uitzien, maar de kwaliteit en de variëteit situeren zich  al jaren op een hoog niveau. Dus zeker een aanrader voor wie ’s
zomers in de buurt is of een omweg wil maken indien hij niet in de buurt is.

Alle informatie is beschikbaar vanaf mei. Voor het ‘in’ festival op www.festival-avignon.com, voor het ‘off’ festival op www.avignon-off.org.
Voor toevallige passanten liggen er zowat overal in de stad programmaboeken. Via een handig uurrooster achteraan in het boek kun je perfect een dag
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plannen. Het is zeker aangewezen om telkens telefonisch te
reserveren, tot zelfs een uur of zo op voorhand. Omdat veel
zalen erg klein zijn, zijn ze ook snel uitverkocht. 

De meeste zalen pronken met hun airco, dat is niet onbelang-
rijk, in juli was het loeiend heet in Avignon.

De parkings onder de stad zijn erg duur. Er zijn echter zes
grote parkings buiten de stad, gratis. De meeste ervan staan
echter vanaf de late voormiddag al afgeladen vol. Van aan de
parkings pendelen, eveneens gratis, pendelbussen heen en
weer naar het centrum. 

Wachtrijen blokkeren de smalle straten.



Portfolio
Info: meletchristine@yahoo.frMel Cooper

Bonnie en Clyde



Bonnie Parker
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Cursiefjes

Het schuldenmeisje
Max Lindemann

Die ochtend ontwaakte Cathy uit haar koopjesdroom, trok haar kamerjas aan en liep haastig naar de brievenbus. Razendsnel opende ze haar post en glunderde
nadat het lokale middenstandsverbond haar unaniem tot shopster van de maand verkozen had. Op wolkjes van extase huppelde ze opnieuw naar binnen, wreef
met haar hand over de brief en koesterde zich in een roes van gelukzaligheid. Al gauw slaakte ze enkele vreugdekreetjes na het delen van haar geluk met een
schare volgers door middel van een tweet. Vrolijk zingend trippelde ze weer de keuken in.
Het aroma van versgezette koffie gijzelde in een handomdraai haar zinnen. Cathy’s gedachten vergleden naar de avond voordien toen haar nieuwe vriendje -
haast dampend van trots - zijn pas ontvangen loonbrief had getoond. Heupwiegend flaneerde ze rond de tafel en keek wulps naar de opgeschoten jongen die
worstelde met de sluiting van een zakje camillethee. Haar zachte handen gleden door Bartjes haren terwijl ze speels knibbelde aan zijn linkeroor. Plagend wreef
ze over de binnenkant van zijn bovenbeen, kuste hem hartstochtelijk op de mond en ging er stiekem met zijn portefeuille vandoor. Sneller dan het geluid keek
ze op de achterkant van de kalender die Bartje in zijn speelkamer opgehangen had. In blauwe inkt schreef ze als de bliksem vier cijfers in de palm van haar lin-
kerhand. Haast dronken van blijdschap dartelde ze de slaapkamer in, overschouwde in een oogwenk haar uitpuilende gaderobe en flirtte stevig met de spiegel
die haar verblindde van ijdelheid. 
Opgeschrikt door het elektrisch gezoem van de garagepoort keek Bartje verbaasd uit het keukenraam en zag nog net hoe een Citroën C3 met een rotvaart ver-
dween uit de straat. Cathy gaf verkwistend gas, ging even later fors in de remmen, slalomde handig tussen enkele geparkeerde wagens door en stopte met
piepende remmen voor een bankkantoor. In minder dan geen tijd spurtte ze naar een hel verlichte geldverdeler waarna ze sensueel streelde over de toetsen van
de automaat. Onverstoorbaar pinde ze zich een weg naar de onderste regionen van Bartjes rekening. Op het razende ritme van de commercialiteit
spuwde de machine een stapel bankbiljetten uit. Cathy snoof de geur van haar papieren rijkdom op tot er een duivelse glimlach op haar gezicht
verscheen.
Met gierende banden stopte ze even later voor lingeriezaak D’Onderbroek. In een niets ontziende aanval van koopzucht plunderde ze al gauw het zo-
merkoopjesrek. Terwijl de winkelier zich met zichtbaar genoegen in de handen wreef, jongleerde Cathy als een volleerde goochelaar met Bartjes mas-
tercard. Zeven winkels en evenveel rekeningen later beukte ze met haar winkelkar als stormram de poorten van Shoppingland in. Nauwelijks bekomen
van het shoppinggeweld verkaste ze snel naar een aanpalend winkelpand. In een moeite dook ze een megastore van Kruidvat in, vergaapte zich aan
tonnen cosmetica, thee en koffie en sloeg meteen een dubbele jaarvoorraad in.



18

Zomerzondag
Marcel Van Passel

Ik heb het gevoel als kind steeds in zomers te hebben geleefd. Ik herinner me geen sombere druilerige dag. Regendagen moeten er ongetwijfeld net zoveel ge-
weest zijn als nu, in dat vlakke land van ons met akkers en beemden.
Ik denk terug aan dagen vol zon en licht, aan roze jurken, witte linten en wit zand op de stoep tussen snippers zilverpapier. Of aan zomerzondag op de kleine
boerderij van grootmoeder.
“Peet”, de grijze haren strak naar achteren, in haar donkerblauwe jurk met kleine zwarte stippen, “wordt jonger met de dag”. 
Die rustige observerende blik: warmte. 
“Alles is goed, wordt goed. Als ‘t God belieft.”
Is ze jarig? 
Het hoeft niet, want elke zevende dag komen de ooms en tantes naar het moederhuis. 
Een bangheid omvat me met sterke armen als ik de stal binnenga, me binnenwaag. Vreemd, nieuw.
“Niet te dicht bij het paard, één stamp en je bent dood”.
Eén zin die me voor het hele leven een schuwheid, een angst geeft voor paarden. Het stoere dier staat rustig. Het draagt net harige sokken. Als het de kop
beweegt rinkelen de kettingen. Ik schrik als het stampt om lastige vliegen te verjagen. Of plots de staart als een karwats op de rug kletst. Ik deins achteruit,
terug op het veiliger erf. 
De voordeur staat open. De tantes, in gebloemde jurken, zitten binnen: “voor de koelte.”
Vanaf de zoldering daalt het gele plakkerige lint met wriemelende pootjes. 
In de bierklok op de tafel schuiven andere vliegen een zekere, zij het dan zoetere, verdrinkingsdood tegemoet. Bedwelmd vallen ze op de rug in de Bruine van
Schrans. Bier dat in deze stolp eerder op urine lijkt.
De ooms, met opgerolde hemdsmouwen, de lange smalle das als een vaandeltje over de schouder gewaaid, staan rond de “motocyclette” van vader.
Mijn oudste broer is, onder aanmoedigingen, op het vervaarlijke tuig gaan zitten. Als hij het eindelijk in gang heeft, kronkelt een enorme rookwolk uit de pijp.
Plots vliegt hij met schokken de straat over, een heel eind het veld in. Net voor de maïs komt hij lijkbleek tot stilstand. 
“Oho,” roepen de ooms die hem zijn nagerend.
De tantes, opgeschrikte kippen, rennen het erf op.
Ze moeten het verhaal vier-, vijfmaal horen. Als tot hun grote opluchting alles zonder scha is verlopen, waggelen ze vrolijk kakelend weer het huis in.
“Zo zouden er nog malheuren gebeuren.”
In de open deur dansen de gekleurde plastieken linten in de wind. De dikke rosse poes slaat slechts tweemaal met de luie poot naar het gele lint, heeft geen zin
in een spel en rekt zich tegen de warme bakstenen muur.
“Roep de klein mannen eens binnen.”
“Wil je nog een stuk vlaai?” vraagt grootmoeder. 
Ik zie nog het gebaar waarmee ze de vliegen weghoudt boven de pruimentaart.
Voor mij is het kermis.
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Het Wereldje

Hans Devroe

Mediakritiek
Cyberwar
Kwantumfysica
Oorlogsverslaggeving

Mediakritiek is in. Toen wij het Gouden Lampje (eerst G. Orwellprijs genoemd) startten (1995) was deze zeldzaam. Jaarlijks bekroonden wij onafhan-
kelijk (niet gesponsord) artikelen of series in de geschreven pers resp. producties in de audiovisuele media in verband met de problematiek van privacy, censuur
en mediakritiek. De laatste laureaat was E. Snowden, die de wereldwijde spionage door de NSA onthulde. Hij kon niet komen. We zijn gestopt met het toekennen
van het Gouden Lampje zodra nagenoeg in elke periodiek/op iedere zender de problematiek aan bod kwam. Succes? Wat ruchtbaarheid betreft zeker, maar de
censuur en inbreuken op de privacy zijn alleen maar toegenomen. Zoals na de start van onze cursussen (1980) er een enorme wildgroei heeft plaatsgevonden,
veelal verleukt-plat commercieel.
Wij blijven de publicaties over mediakritiek (eigenlijk een uitloper van historische kritiek) volgen. Enkele recente:
• Udo Ulfkotte: “Gekochte journalisten” 29,90 euro
• Joris Luyendijk: ”Het zijn net mensen” 12,50 euro
• Janneke Menshouwer: “Ander Nieuws. Wat het Journaal niet uitzond. ”Zij was NOS-medewerkster.
• Arnold Karskens: “Journalist te koop” 20 euro. Doorgaans wel iets duurder…
Zij hebben kritiek op het selectief wegmoffelen dan wel beklemtonen van bepaalde nieuwsitems of personen, de eenzijdige keuze van persagentschappen

(vooral westerse), een tendentieuze toon (qua stijl plechtig, ironisch, kleinerend), manipulerende montage via fotoshop, collages e.d.
Wat we nu vaststellen is dat 1. frequent aan mediakritiek wordt gedaan, maar 2. meestal partijdig: het is de ander die tricheert, niet wij… Vergelijk eens wie
worden geviseerd (en hoe) door Apache, De wereld morgen, Doorbraak, Mo* om ons tot online nieuwsbrieven te beperken. Op Facebook en Twitter gaat het
er wilder aan toe, Facebook censureert steeds meer.

Het leger bestaat doorgaans uit een landmacht, zee-en luchtmacht. Thans speelt een vierde een steeds grotere, vaak onzichtbare rol: cybermacht. De
strategie ervan omvat het blokkeren en manipuleren (bijv. processen vertragen, versnellen, elimineren) van een vijandelijk systeem door het te bestoken met
een overdaad aan spam, het verspreiden van malware, veelal virussen, ‘wormen’, trojanen. Die kunnen op lange termijn ageren, zich vermenigvuldigen en net-
werken aantasten. Recent werden o.m. China, Noord-Korea, Rusland en Iran aangevallen door ‘natiestaten’ als de V.S. en Israël. En omgekeerd.
Wie hackt? Cybercriminelen uit op geldgewin, activisten van allerlei slag, en landen. Deze laatste hebben de meeste mogelijkheden. Er zouden miljoenen aan-
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vallen per dag plaatsvinden. De meeste halen de media niet en blijven onbestraft. Immers, cyberwapens blijven anoniem. Alle vermoedens en discussies gaan
de doofpot in, want “geheime informatie”. Af en toe duikt iets op wat te gortig lijkt, zoals het STUXNET-virus, of spreekt een klokkenluider uit de biecht
(Edward Snowden, David Sanger).
Het STUXNET-virus werd ingezet tegen de Iraanse kernreactor van Natanz (2009). Later bleek dat het werd ontwikkeld door de NSA, CIA in samenwerking
met de Israëlische Mossad. Men weet dat de Mossad de Osirak-kernreactor in Irak vernielde en Iraanse atoomfysici liet vermoorden. De verplichte inspectie-
bezoeken door IAEA dienen voor spionage, bereidden een oorlog voor. Overigens, hoeveel kernwapens hebben de V.S., Israël?
De Amerikaans-Israëlische inspanningen op het gebied van cyberoorlog worden gecoördineerd door het US Cyber Command (Fort Meade, waar de NSA huist).
Deze heeft wereldwijd vele tientallen miljoenen computers geïnfiltreerd met malware. Ex-president Obama was een fervente supporter van dit soort oorlog,
steunde het met een budget van 52,6 miljard dollar. Men gewaagt van een ultieme operatie Nitro Zeus, die alle systemen (energie, communicatie, transport,
banken etc.) in een recordtijd kan uitschakelen.
Meer vind je in de documentaire film van Alex Gibney Zero Days (Splendid films, 2017).

We blijven nog even in de schemerzone. Nu deze van theoretische fysica. Al in de jaren dertig waarschuwde cultuurhistoricus J. Huizinga (In de scha-
duwen van morgen) dat fysica het contact met de werkelijkheid aan het verliezen was. Hij doelde op de relativiteitstheorieën en kwantumfysica. De trend naar
het virtuele neemt nog toe, zie mijn boek Het virtuele universum, 2007. Fysica raakt in verlegenheid door het onvermogen tastbare bewijzen (tests, foto’s e.d.)
te verschaffen van onderzoeksresultaten. Meestal gaat het dan om samenstellingen van computerbeelden (of simulaties). Zie “de eerste foto van een zwart gat”
op 10 april 2019 door acht radiotelescopen van het Event Horizon Telescope –netwerk.
Het heeft geduurd tot 2012 totdat het in 1964 door P. Higgs gepostuleerde deeltje higgsboson enigermate is waargenomen via de Large Hadron Collider van
CERN. De snaartheorie blijft vooralsnog –op vele dimensies na- SF. De eerste detectie van zwaartekrachtgolven, door de LIGO-en Virgo-detectoren (2015),
blijft omstreden en wordt door critici betiteld als een truc om weer hogere budgetten binnen te rijven. Een gigantische ‘Einstein Telescope’, gepland mogelijk
op de grens van Nederland en België tegen 2022, zou ruim een miljard euro kosten. Geef die liever aan de 16% landgenoten die onder de armoedegrens moeten
leven. Zij zijn geen samenraapsel van pixels, zij zijn reëel. Dat is mijn voorstel, niet dat van het overigens  interessante recent speciaal nummer van EOS Fysica
& Ruimte.

Bij toeval las ik in een boeiend geschreven geschiedenis van de Spaanse Burgeroorlog (Amanda Vaill: Hotel Florida. Idealisme, liefde en oorlogsjour-
nalistiek in de Spaanse Burgeroorlog- 511 blz, Meulenhoff, 2014) hoe enkele wereldberoemde oorlogsfotografen sommige van hun foto’s realiseerden. Ver-
scheidene beroemd geworden foto’s van ‘Robert Capa’ (de Hongaar André Friedmann) - o.m. van de milicien gedood boven een loopgraaf en in zijn val
gefotografeerd- waren geënsceneerd, zelfs gerepeteerd. Dat geldt ook voor foto’s door zijn geliefde ‘Gerda Taro’ (de Poolse Gerta Pohorylle). Beide vervaar-
digden ‘reconstructies’ van eerdere veldslagen, als ‘heet van de naald’ gebracht door het pas opgerichte Life. Henry Luce, oprichter van Life (beginoplage
380.000 exemplaren), vroeg trouwens “waarheidsgetrouwe vervalsingen”. Het boek bevat tevens interessante episodes over het werk van censorbureaus. En
over de mentaliteit van oorlogscorrespondenten: een amalgaam van avontuur, heroïek, bedrog, scoop-lust en hebzucht. In hun eigen ogen helden of martelaars.
In vergelijking met de soldaten en getroffen burgerbevolking een gepriviligieerd segment van de elite, onderdanig tegenover censoren en opdrachtgevers, meer
bezig met het eigen imago (Hemingway!) en geldgewin dan met de miserie van de bevolking. 
Dit was niet het geval voor sommige medewerkers van Signal, het beste reportagemagazine van Wereldoorlog Twee. Het verscheen veertiendaags in een oplage
van ruim 2,5 miljoen exemplaren, vertaald in veertig talen. Als eerste bracht Signal paginagrote kleurenfoto’s, direct van op het slagveld. Uiteraard propaganda,
zoals ook alle toegelaten geallieerde publicaties, maar van een hoog niveau, geïmiteerd door Time en Life. Vele fotografen (ook in de weer voor de Wochen-
schau-actualiteitenfilms) waren soldaten die mee optrokken met de troepen. In het Nederlands verscheen van Ludwig Verduyn - eerder als censor lijkt wel dan
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als historicus - de geschiedenis van dit blad (De Tweede Wereldoorlog door de ogen van de Duitsers. De geschiedenis van het propagandatijdschrift Signaal,
439 blz., Van Halewyck, 2010.)

En te midden de komkommertijd wat buitenlandse aandacht (Vogue, Time) voor een van onze woorden: ‘niksen’. We hebben ook nog ‘lanterfanten’, ‘lummelen’. 
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UWLM-nieuws

Info over culturele activiteiten van (ex)cursisten. Info WELkom

• Van Saskia De Coster verscheen een achtste boek, het autobiografisch relaas van een lesbische relatie-met-kind: Nachtouders, Das Mag, 
380 blz., 24, 99 euro.

• Heidi Lagast (Bornem) verkreeg het eindgetuigschrift van de UWLM. Haar eindwerk een bundel korte verhalen.
• Ingrid Lenaerts publiceerde de dichtbundel Het jaar rond, met foto’s van J. Schoubs (KVLS, 106  blz., 15 euro). Te bekomen bij de auteur.
• Koen Peeters bracht Een kamer in Oostende, kruising tussen roman en reisboek. De Bezige Bij, 240 blz., 23,99 euro.
• De oorspronkelijke bedoeling voor Creatief Schrijven vzw te Antwerpen was een koepel om initiatieven van verenigingen i.v.m. literaire expressie steun
te bieden. Doch evolueerde alras tot een  eigen productiecentrum met een wildgroei aan korte en lange cursussen, om ’t er leukst. Het debiet aan coördinatoren
van de SchrijversAcademie (benaming geïmiteerd van WEL) navenant: H. van Lier, K. Vermeiren, E. Vlaminck, X. Roelens. Constante bleek de drang naar
steeds meer subsidie. Nieuwste coördinatrice werd Is. Rossaert, vlot freelancer. Zij heeft ook bij ons gesolliciteerd, vergeefs: er was/is geen vacature voor
journalistiek en zij is politiek gebonden.  
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Tips voor publicatie in digiWEL

• Enkel teksten in machineschrift. Mailen naar postuwlm@yahoo.com .
• Titels van boeken, tijdschriften, programma’s… cursiveren.
• Vetjes aanduiden als dusdanig of met golflijn onderaan.
• Rechtstreekse dialoog of citaten tussen dubbele aanhalingstekens: “Ik vraag het je!”
• Woorden of uitdrukkingen ‘afstandelijk ‘geciteerd tussen enkele aanhalingstekens: Dat heet dan ‘democratie’.
• Illustratie in de tekst plaatsen of achteraan (aangeven waar invoegen, eventueel genummerd).
• De foto’s moeten scherp zijn en voldoende pixels bevatten, anders worden ze te klein in het tijdschrift. Heb je het copyright? De boetes zwaar. Soms is het vrij. 
• Hou er rekening mee dat kleur wordt omgezet in zwart-wit: enkel contrastrijke afbeeldingen komen duidelijk over.
• Genres: altijd (behalve voor gedichten) uw naam rechtsboven.
- Essay: max. 5 blz. A4. Vooraf afspreken over onderwerp.
Achteraan bibliografie: Auteur, Titel. ‘Reeks’, Uitgeverij, Plaats, Jaartal druk.

- Flitsverhaal, cursiefje, column e.d. max. 1,5 blz. A4. 
- Recensie: bij voorkeur nieuwe publicaties. Afspreken (telefonisch!) om overlapping of herhaling te vermijden. Max. 2 blz. A4. Onderaan bibliografische
gegevens w.o. aantal blz. en prijs. Noch een kritiekloze laudatio, noch een humeurig afbreken. Geef argumenten.

- Reisbericht: niet de ganse route (bijv. in dagboekvorm) maar uitschieters, ontmoetingen, indrukken… Max. 4 blz., ill. inclusief (hun plaats aanduiden).
Vooraf afspreken (tel.) om herhaling te voorkomen.

• Zorg voor een kopie van uw inzending
• en heb geduld: het is een driemaandelijks tijdschrift… 
• Stuur nooit parallel eenzelfde bijdrage naar verscheidene tijdschriften. Bij de zending van een manuscript naar een uitgever kan dit wel (omwille van lange
wachttijden).

Dus WELKOM, maar met zorg! Teksten die geen rekening houden met de richtlijnen worden niet aanvaard.

Namens de redactie en productie van “WEL”.



24

Als je 2000 jaar lang over deze Aarde hebt gezworven, telkens
korte tijd ergens gewoond en dan weer voortgedreven…
Wat ben je te weten gekomen over deze planeet? De oorzaken
van natuurrampen? Van oorlogen? De verhouding tussen vol-
keren? Tussen godsdiensten?
Wat is het geheim van God? Welk wereldbeeld is het meest zin-
vol? Hoe leven?
Weten en wijsheid gepuurd uit 50 levens …
Lees “De getuige” 3, sluitstuk van de trilogie. Dit deel bestrijkt
het Verre Oosten, de Amerika’s, Oceanië. Zinvoller dan het zo-
veelste krimitje of overspelletje… En beter geschreven!
Het boek bevat 304 pagina’s.Het boek kost 18 euro + 9,5 euro-
portkosten. Devroe’s vorige boek “Mijn zoektochten” is al uit-
verkocht.
Te bestellen bij WEL: postuwlm@yahoo.com of de auteur 
016-22 93 24.
HANS DEVROE publiceerde verhalen en romans (o.m. De
stilte, Het schaakspel van Leuven), gedichten en luisterspelen -
in ieder genre bekroond. En ook studies over wiskunde
(Wiskunde voor morgen) en filosofie (Het virtuele universum).
Hij stichtte en leidt de Universitaire Werkgroep Literatuur en
Media (WEL) te Leuven.

HANS DEVROE

De Getuige 
Voltooid!



25

Redactie                      Hans Devroe, secretaris. Tel.016 229324, mail postuwlm@yahoo.com

Medewerkers               Kris Claes, Tom Kimpe, Marjolijn Terlingen

Gratis. Wie digiWEL financieel wil steunen graag via bank BE42 645-6201617-54

v.u. Hans Devroe, Kapucijnenvoer 67 03.04, 3000 Leuven


