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Vooraf

Vooraf 
 
En nu? 
 
Heeft het coronagedoe enkel ongerief veroorzaakt? We durven denken van niet. Sommigen heeft deze purge gedwongen na te denken 
over hun comfortabel leventje van horeca, reizen e.d. Er rees soms  soldariteit van familieleden en kennissen, zelfs van de overheid. De 
maatregelen hebben alleszins de economische groei (die hectisch werd) en de globalisatie afgeremd. 
Anderzijds heeft de chemische geneeskunde gefaald, de Orde steunde vooral haar leden en Big Pharma zette Hippokrates een mond‐
masker voor. De meeste media bleken onbetrouwbaar, ingehuurd. En onvermijdelijk hebben bepaalde politici gepoogd munt te slaan 
uit deze crisis. 
Tijd voor een gewetensonderzoek?Altijd. 
 
Het lijkt soms of dit tijdschrift per nummer bijeengeflanst wordt uit vaste ingrediënten: wat gedichten, cursiefjes, nieuwsjes van ex‐cur‐
sisten. Die indruk is verkeerd. digiWEL net als Wel is  planmatig samengesteld. De reeks “Een eeuw wetenschap” bespreekt grondig de 
bronnen van deze eeuw, “Uit de eindwerken” de (on)mogelijkheden van onze opleiding. Ieder haalt er de inspiratie uit die hij/zij zoekt. 
Het tijdschrift was/wordt nooit een partij‐ of promoblad. 

Hans Devroe



Verhalen van

Hans Devroe
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Na het derde telefoontje op het antwoordapparaat kon ik niet anders 
doen dan met Huug afspreken. Niet in het chic restaurant waar hij mij 
met grandeur wou tracteren via zijn bankkaart “netwerkkosten”. Nee, 
in een gewoon café en elk betaalt het zijne. 
Natuurlijk was ook dit tête à tête voorspelbaar. De vorige keer had hij twee 
uur lang geschwärmd over z’n nieuwe liefde, een “heel verstandige psycho-
therapeute aan de kust. En niet slecht in - je weet wel. Dat is het voordeel van 
psychoanalyse. Maar goed, ik ben voorzichtig (hij grinnikte), dus eerst sou-
peren op de dijk.” Ik kreeg toen een foto te zien van een verwisselbare bru-
nette. “Niet te geloven hé, ik ben toch twintig jaar ouder. Maar goed, ik kan 
heel teder zijn!” 
Nu liepen we te voet naar het centrum. Waar was de tijd toen hij in een 
knalrode Karman Ghia kwam aangieren. Je zat daarin op straathoogte. 
Voor het café stond hij wel vijf keer stil, keek me strak aan en met een 
dramatisch gebaar alsof hij de wereld niet meer kon vatten mepte hij 
zich tegen het voorhoofd: “Hoe is het mogelijk hé? Hoe is het in gods-
naam mogelijk?” 
Bij mijn weten al de zesde keer. Eerst had deze flamboyante doctor in 
de scheikunde zijn vrouw, een “stuurse leerkracht”, laten zitten voor 
de jongere Franstalige uitbaatster van een cadeauwinkel. Toen dit ge-
schenk verongelukte op een motorfiets -bekkenbreuk, ernstige schaaf-
wonden-   verzorgde hij haar liefdevol. “Elke dag naar de kliniek, twee 
maand hé, il faut le faire!” En liet haar toen in de steek: “Bekkenbreuk, 
weet je wat dat wil zeggen?” 
Daarna volgde een weduwe. “Wat die allemaal niet meegemaakt heeft? 
Een man die drinkt, alle dagen slaag… Ik heb er nog altijd compassie 
mee. Maar ze heeft geen conversatie, alleen over ’t huishouden en tee-
vee.” 
Later volgden een paar dames de compagnie in het Zuiden van Frank-
rijk waar hij een pied à terre met zwembad bezit. Ik werd daar ooit uit-
genodigd maar schrok terug voor de dagenlange “conversatie”. 
 
In de Wentelsteen (nomen est omen) dronk hij twee Westmalle’s, ik een 

Sloop paar koffie’s. 
    - En? 
    - Heb ik u verteld dat z’een dochter heeft? Die studeert in Gent 

maar is zwaar autistisch. Ze hadden me natuurlijk gewaarschuwd, 
maar goed… Op een zondag is die thuisgekomen: “Mama, ’t is hij 
of ik!” En ja, je weet hoe dat gaat. Mama! Mama! Een half uur later 
mocht ik gaan. 

Terug naar de vervallen chemische fabriek waarvan hij en een com-
pagnon (“Die kan niet spreken met de mensen, alleen cijferen. Ik doe 
de p.r.”) de sloop regelde. Met een geheime asbest-agenda. Sloop, zijn 
nieuwe job na de verkoop van apparatuur om containers te scannen, 
en behoorlijk winstgevend. 
    -Huug, zou je na al die avonturen niet … 
Hij snauwde naar de garçon: ”Nog een!” en glimlachte naar mij: “Ik 

kan niet alleen zijn, ik moet iemand hebben om mee te spreken. 
    ’s Avonds als ik doodmoe thuiskom, of in het weekend, ik zou de 

muren oplopen.” 
    - Is het dat verdriet waard? Je wordt zelf gesloopt. Op eigen kosten 

dan nog. Zonder asbest, hoewel, vanbinnen… 
    - Vanbinnen? Ja, ik weet het. Maar goed, heb jij dan geen behoefte 

aan (hij speelde met de beringde vingers, gluurde naar mij met z’n 
gekwetste, witdraaiende oog), hoe moet ik dat nu zeggen… een 
beetje “tendresse”, “affection”, “gentillesse”… Een soort Emmaüs-
ganger? 

    - Emmaüsganger? Mooi beeld. Maar niet zo toepasselijk. Je bent 
geen zeventien meer. Je kende toen al de formule: ijsje-meisje, later 
wordt dat -in veel gevallen toch- poen voor zoen.  

    - Let op hé, ik heb altijd ‘t café en restaurant betaald, de film -noem 
maar op. En in Frankrijk alles!   

    -En toch? 
Hij zuchtte diep. 
    - De vraag van de dochter is natuurlijk ook egoïstisch, maar mis-

schien meer nodig. En vanwege de moeder meer “belangeloos”. 
Of niet? Wie zal het zeggen? 

Somber streelde hij het derde glas. “En ik dan?” 
 
(Bekroond in de H. Prijs-kortverhaalwedstrijd van Sint-Truiden)
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Niet zozeer voor IS-buitenlanders (mediavoer) maar voor de ‘eigen’ 
criminaliteit. Grote en kleine. Van de grote en ‘legale’ getuigen de en-
veloppen, opengescheurd in schrik, en achtergelaten op de plank 
boven de brievenbussen. Incassobureaus, eigenaars, deurwaarders, 
politie, vredegerecht… Liefst met verwijlinteresten en op dreigende 
toon, dus beangstigend. De huurwet draagt schuld hieraan: alles 
moet aangetekend. 
Als je door een vrederechter word ‘uitgenodigd’ ben je al veroordeeld. 
Wie het eerst vertelt (de klager) wint doorgaans, immers weinig rech-
ters -de meeste zelf eigenaar- tellen tot twee. Klassejustitie? Is er an-
dere? Trouwens, hoe word je rijk? Niet door uitstel en mildheid. Zeker 
drie zelfmoorden heb ik weten het gevolg zijn van ‘justitie’. Ook al-
lerlei verkopers van trendy artikelen die uitpakken met zonnige re-
clame en afbetalingsformules (5 euro, en in kleine letters: per week) treft 
schuld, net als de providers van elektriciteit, telefoon, tv en internet… 
Wie kan hen iets maken? Politici van alle partijen smullen mee van 
hun beheerszitjes… Ik heb een Gie gekend die jarenlang leefde van 
incassochantage: “Als ’t een domme duvel was, bedrogen voor een 
plasmatv, kom tot daar, da zijn sukkelaars! Maar als ik aan een villa 
kwam met twee auto’s voor, geen pardon!” Tot ie zelf in de zak en 
schulden werd gezet door een slimmer advocatenkantoor, “voor meer 
pensioen.” 
 
Rustiger gaan inbrekers te werk, in deze buurt een plaag. Je zal je deur 
openen en een schim zien wegsluipen op de brandladder. Of in de 
kelder je fiets halen en merken dat het stuur ontbreekt. In Leuven 
wordt enorm veel gestolen -de cosmetica der statistieken ten spijt. Je 
kan ’s nachts de onverlaten een vehikel-op-slot zien voortslepen. Een 
bende beschikt -gelijk de politie- over camionettes. Als je fiets gestolen 

Angst
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blijkt, zoek je eerst enkele straten af en bel dan de politie: 
- Hebt gij dat gedaan? 
- (Zucht lang) ‘k Zal ne keer loeren in den boek. Merk? Kleur? 

Toen ik weer eens aangifte deed (de zesde keer?) zei het uniform van 
wacht: - “Pik er toch zelf een!” 

Het gebeurt dat je een jaar later je fiets terugvindt in de modder van 
de Dijle of hoog in een boom. Bang word je daar niet van, eerder stoi-
cijns. 
Tot flatneurose hoort de nooit aflatende zekerheid dat een ander -die 
honderd voorwendsels weet- altijd over de sleutel beschikt en kan 
snuisteren en stelen à volonté.          



Op zekere dag ging ik op de parking achter het gebouw een bal terug-
gooien die kinderen van de buren over de muur hadden geschopt. 
Toen merkte ik dat een man op het gelijkvloers een raam aan het open-
schuiven was. Als ik naderbij kwam schrok hij, maar dan: 

- Ik ben m’n sleutels kwijt. Kunt ge me helpen? 
Hij zag er verwilderd uit, opgejaagd. Inbreker? Eerst het voordeel van 
de twijfel. Hij kroop met enige moeite doorheen de opening en ver-
dween naar binnen. Na een poos stak hij me een gitaar toe: “Kunt ge 
dat even vasthouden?” 
Later zag ik hem in de hall wrikken aan een brievenbus. Hij, nog altijd 
even sjofel en moe, trachtte te glimlachen: “Ik vergeet van alles! Drin-
gende post, denk ik…” 
Ik wist de remedie (heel hard de voorkant naar beneden forceren) maar 
zweeg. Wie was hij? 

- De syndicus moet een reservesleuteltje hebben… 
- Laat maar. 

Een week of zo later stonden dozen vol lp’s voor de deur van “zijn” 
flat. Hij vertoonde zich niet meer. Toen ik Hak, de alweter, wees naar 
de dozen, zei hij: “Die is hij kwijt! Da’s een muzikant van Louis Neefs, 
geweest. Ge weet toch dat die met z’n vrouw is verongelukt in Lier. 
Daarna is die z’n groep ontbonden. En ja, zonder werk… z’n vrouw of 
vriendin wou scheiden -altijd ’t zelfde spel- en hij kon de huur niet 
meer betalen.” 
De rest kon ik raden: Hak met z’n combine vrederechter zetten hem 
op straat. De “dringende post” waarschijnlijk nog een dwangbevel of 
een convocatie voor de scheiding. Over zoiets zingt men liever niet. 
Vermoedelijk heeft hij alleen z’n gitaar kunnen redden want de platen 
zijn met Hak verdwenen. 
Iedere keer wanneer ik een lied hoor van de warme stem denk ik aan 
zijn armtierige, trieste muzikant: 

De muzikant

“Rozen zijn rood en viooltjes vaak blauw, 
maar vertel me waarom ik zoveel van je hou. 
De gloed van de zon, die verjaagt alle kou, 
maar vertel me waarom ik zoveel van je hou. 
Ik kan nooit, ik kan nooit zonder jou. 
Ik kan nooit, ik kan nooit  zonder jou…”  

 
Er zijn enkele mensen met een warm hart, veruit de meesten zijn roof-
dieren.

VIIVI



Af en toe staat de inboedel op straat want altijd is er wel een verhuis 
aan de gang. Studenten proppen de lift vol met stoelen, dekens, hi-fi. 
Buiten sleurt een zwarte een afgeleefde matras op het dak van een al 
even gammel autootje, tracht schreeuwend het gewiebel in toom te 
houden. De plaatselijke kolonie rent mee. Anderen huren een Avis-ca-
mionette. De eenzaat verhuist per fiets, elke dag twee plastic zakken. 
Voor de een is verhuizen ellende, voor de ander hoop. Of een vlucht. 
De euforie van de pasgeverfde lege kamers duurt slechts even, het 
langst bij een jong koppel. O het uitzicht! O de ruimte! O het bed! O 
wij, eindelijk!  
Doch alles went, tenzij de verborgen gebreken: vocht, lawaai, verve-
ling. 
Ik ben geen inspecteur der gebouwen maar ik heb nu en dan een glimp 
opgevangen van het interieur. Bij de meesten de niet zo heilige drie-
vuldigheid van tv (het huisaltaar!), de sofa en het bureautje met pc. De 
afwas in het keukentje en de rommel van het slaapkamertje krijgen we 
zelden te zien. 
Een student hangt leeuwen- of voetbalvlaggen op, z’n gitaar, een weg-
gegraaide pet, buitgemaakte matrak en verkeersborden. Voorts posters 
van (ooit) Mao of Che Guevara, later kapitalistischer pin-ups. Biergla-
zen ontbreken zelden, naast de cursussen. 
Bij een bejaard echtpaar zag ik overheen de pluche zetels zelfgemaakt 
kantwerk, op de buffetkast foto’s van kinderen en kleinkinderen, vaak 
ook nog een H. Hart- of O.-L.-Vrouwbeeld. Oudhouten tafeltjes met 
patchworkkussens en ingelijst borduursel met Keltische motieven. 
Soms valt slechts één object op temidden het banale. De muurbrede 
schildering van een tuin, bijna even breed een poster van Bora Bora. 
Of, als enige decoratie, een schilderij: verlaten bootje op een leeg strand. 
Er zijn uitersten. Een nagenoeg kaal vertrek waarin een meditatiekus-
sen met links wierookstaafjes, rechts een bonsaiboompje en aan de 

Inboedel
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overzij een kleine, glimlachende boeddha. Veel wijzer dan de chaos 
bij mij. Drie “plaatsen” (“kamers” is niet het woord) met boeken, tijd-
schriften en andere papieren en de dozen (nog niet uitgepakt) van 
vier verhuisbeurten. Er is geen plaats voor bezoekers, somtijds niet 
voor mij.



Hard en nijdig gebonk op de deur van de buurvrouw. Dan, geroep, 
gescheld. En stampen. 
In de volksmond heet zoiets ‘liefde’, maar dat lijkt me troebel. Ik heb 
ooit bij het herlezen van klassieke literatuur, Grieks en Latijn, de vol-
gende indeling aangetroffen: eros (verliefdheid en zinnelijk spel), 
amor (echtelijke liefde, ook met kinderen), caritas/agapè (naasten-
liefde) en contemplatio (liefde tot het goddelijke). Als de treden van 
een ladder. 
Van de eerste getuigden vooral de studenten. Met afgesproken bel-
signalen, briefjes naast de bel (“Poezewoezeke”, “Dingske” tot en met 
“Protje”), het aansleuren van bloemen, flessen en zelfs matrassen. 
Naast gin fizz en Red Bull. Tijdens de muziekfestivals vind je nestjes 
van reclamebladen in de kelder, slaapzakken in de hall. In de lente 
zweven kleedjes door de bloemenperken, landen in het struikgewas  
Het blijkt moeilijker ‘amor’ te herkennen in de vermoeide stappen 
van de loontrekkenden’s avonds of hun met boodschappentassen be-
laden gezellinnen. Kinderen horen we zelden in dit gebouw (te wei-
nig kamers voor het kleine volkje), wel op bezoek. Het geschrei van 
babietjes bovendien niet echt welkom. Tot de amor-en-gros reken ik 
de uitgebreide reünies van Pakistani, Bangladeshers of Kongolezen 
opeengepakt in te kleine ruimten en (voor ons) te luid gesnater. Een 
samengaan van caritas en familie talrijker en hartelijker dan in onze 
gewesten - vroeger wel. Contemplatie, tenzij te uitdrukkelijke zen, 
zie je niet… 
Wat te denken van het uitzinnig bellen, bonken, schoppen, brullen, 
dreigen van vooral jonge mannen? Buitengesloten, weer eens? Jaloers 
wegens een derde? Controle? Alleen bepaalde eigenaars gedragen 
zich even astrant. Soms komen buren -het gebonk beu- luisteren naar 
de ordeverstoorder en parlesanten tot ie weggaat. Ondertussen houdt 
het gezicht achter de spionlens zich muisstil.  

Passie

Vanuit mijn raam zie ik vaak figuren aan de overkant turen naar 
boven, of wachten in een auto, klaar om te verschalken. Begrijpelijk 
bij een vechtscheiding, als er vermoedens zijn. Soms wordt de politie 
opgebeld, die maken nog meer drukte, wanen zich in een tv-serie. 
Op een dag hoorde ik rennen op de trappen. Een vrouw achtervolgd? 
Ik dacht aan de Marokkaan die al dagenlang buiten loerde naar haar 
flat. Haar broer? Vader? Man? Heeft ze hem bedrogen? Ze renden en 
schreeuwden. Van verdieping naar verdieping vlogen deuren open, 
protesten. 
Twee dagen later is ze gevonden tussen dozen in de kelder, de keel 
overgesneden als bij een schaap. Ik heb nooit haar naam geweten. Of-
ferfeest? 
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Ik kijk op de pc naar de Koreaanse film Shiri, nogal gewelddadig. Tij-
dens de na-oorlog woont een geheim agent van het Zuiden in Seoel 
zonder dit te weten samen met een agente uit het Noorden. Ze geven 
elkaar Kissingurami-vissen.  

- Als de een sterft sterft de ander ook. 
- Ze gaan dood van eenzaamheid, bedoel je? 

Maar op het eind ontdekt hij de waarheid en schiet haar neer. 
En terwijl de zee ruist mijmert hij telkens weer bij een prachtige zang, 
haar lievelingslied: 

“But when I dream 
I dream of you, 
And maybe some day 
You will come true …” 

Ik krijg -indien moe genoeg- van zoiets tranen in de ogen. Ben ik de 
enige? Wat dromen ze hier ’s nachts in hun slaapkamertje?

Droom
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Er is een tijd geweest toen ik de waarheid wou weten: de onverbid-
delijke waarheid. Die tijd is voorbij. 
Mijn doorgaan met vragen irriteert velen, mijn ironische glimlach nog 
meer. Dus nu luister ik, zo onbewogen mogelijk. En denk er het mijne 
van. Dat komt neer (ervaring van vele jaren) op gezond verstand: 
ieder mens is een sukkelaar, een gehandicapte. De een is visueel be-
perkt, een ander auditief, of motorisch. Velen lijken mentaal gehan-
dicapt, ook niet weinigen emotioneel. Of financieel. Bijna ieder is 
(soms zwaar) moreel gehandicapt… hoe zelfverzekerd ook zijn op-
treden, hoe nederig ook zijn airs. Het zijn allemaal, ik inbegrepen, 
sukkelaars. We zijn lotgenoten, zouden elkaar moeten helpen. 
De meeste fantasie -binnen enge grenzen- hoor je in wat vrouwen zich 
menen (of wensen) te herinneren over hun ex-man of lief: “Hij is nooit 
lief geweest, me een keer helpen, vergeet het! ”…” Een bruut van een 
vader, ’t was nooit goed! ”…” Nooit heb ik hem anders geweten dan 
een dikke egoïst! ”…” Hij stak nooit een poot uit!” Mijn vraag 
waarom ze met zo’n onmens van wal gestoken zijn met soms lange 
vaart heb ik op de duur ingeslikt. Die logica is vrouwen vreemd. Het 
spectrum genres tussen romance, opera en griezelfilm is hen onbe-
kend. Bovendien kunnen ze erg wraakzuchtig zijn. Ik vrees dat ik en-
kele keren niet goed toegerust was voor de schommelingen van hun 
luchtdruk, windkracht en temperatuur. 
 

 * 
Ik voelde dat er iets op komst was. Die vrijdag was er al twee keer 
gebeld en toen ik de hoorn opnam… een pauze, dan een snik, en de 
hoorn erop. Een vrouw dus. Welke? 
Om half negen terug gerinkel. Eerst een huilbui, dan “Wil je onmid-
dellijk m’n buurman opbellen? Asjeblief! Het is heel erg, ik heb niks 
meer!” 

Lies



- Hoe heet ie? 
- Dirk . 
- Dirk en? 
- Halflants.Hij staat in ’t telefoonboek. Ik heb het nummer niet. Ik 
heb niks meer! 
- Wat is er gebeurd? 
- Verschrikkelijk! Zal j’em bellen? Ik heb niks meer. Sleutels weg, 
portefeuille weg, geld weg, alles weg! 
- Hoe komt dat   ? 
- Dat vertel ik later. Bel je? 
- Waar ben je nu? 
- Grimbergen. Sint-Isidoor of zoiets. De politie heeft me geslagen, 
die van Brussel, en m’n auto gepikt. En de rest ook, alles! 
- Ik zal bellen. Kan ie terugbellen? 

Ik wist dat het geen zin had meer te vragen. Dit was gewoon Lies. 
Tussen het snikken door een gefluister en een andere stem en nog een. 
Dan een nummer. 
De buurman z’n vrouw geïrriteerd: “Wat nu weer, ’t is altijd iet met 
die!” De man zelf bezorgd: “Ja, ‘k heb gehoord dat er lawaai was hier-
neffen, een ruzie.” 

- Met de moeder? De broer? 
- Da’s mogelijk, waarom vraagt u dat? Met wie spreek ik? 
- Een kennis van vroeger. Ze vroeg u terug te bellen. (Ik gaf het num-
mer. Ik hoorde z’n vrouw mopperen.) 
- Waar is ze nu? 
- Grimbergen, schijnt het. 
- Grimbergen? Ik weet wel dat de politie is gekomen, een heel gedoe. 
Meer weet ik niet. 
- Belt u? Ze is haar spullen kwijt, denk ik. 
- Ja. 

Weer een onrustige nacht. Ik was niet echt in paniek, na al drie keer 
heibel. 
’s Anderendaags belde ze twee keer. En wou gelijk een vast uur afspre-
ken om weer te bellen. De huilbuien werden geleidelijk afgewisseld 
met woede: 
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- Als je zou weten wat die agenten gedaan hebben met mij: mij 
overal betast en bloot in een isoleercel! Ik ga klacht indienen! En 
m’n geld, m’n papieren, de auto foetsie!  

Na nog een dag: “Da’s hier niet om te doen! Alleen maar lamzakken, 
duffe zombies! En ’t eten niet om te vreten. Ik haal gewoon choco en 
cola uit de machine. Ik heb al gereclameerd omdat ik niet in de hof 
mag… Maar enfin! 
’s Avonds: “ Zal ik een advocate nemen? Wil je wat nummers zoeken? 
En ik zal eisen dat ik de ombuds mag spreken. Wil je m’n vertrou-
wenspersoon zijn?” 

- Willen wel, Lies, maar dat is niet praktisch. Ik heb geen auto, zoals 
je weet, met de bus en zo is Grimbergen moeilijk te bereiken.  
- Ik zal het aan m’n buurman vragen. Die komt morgen met spul-
len. Maar de politie van Brussel lost niks! 
- Hoe kwam je in Brussel? 
- Ik wou effe alleen zijn om te schrijven, m’n dagboek. Maar ik was 
zo stom dat te zeggen aan m’n broer. Hij heeft me onmiddellijk 
laten oppakken in Brussel, in ’t hotel. De politie heeft me daar ont-
voerd. En dan collocatie, weer door m’n broer. En m’n moeder na-
tuurlijk! 

Collocatie! Weer drie maanden ‘observatie’ met bezoek de gesloten 
afdeling, dan drie in een ‘open’. Gedonder met een vrederechter die 
alleen naar de psychiater luistert. Daarna strikken ze u voor nog een 
jaar ‘doorgangshuis’ met toezicht en medicatie. Dat vooral: het bed 
bezet, de ziekenkas betaald, en de contracten met de farmaceutische 
firma’s (en de snoepreizen) blijven duren..; geldklopperij! 
Ik gruwde van het circus.Maar waarom had ze zich weer laten strik-
ken? En wat met haar dochter , dochter op kot in… Wat met haar 
huis? 
Een leven met trauma’s, haar overkomen en/of door haar uitgelokt. 
Als kind moest ze meemaken dat op vakantiereis naar Duitsland voor 
haar ogen haar vader op de Autobahn werd weggerukt door een 
vrachtwagen. Daarna bande haar moeder alle herinneringen aan hem 
weg uit het leven van haar zoon (die homo werd) en Lies (erg onze-
ker). Ze speelde resoluut mama-papa en werd werkzaam in de im-
mosector. Als studente verleidde Lies de eigenaar van een videozaak, 



kreeg een dochter Liliane. Na de scheiding begon ze te schilderen en 
te schrijven. Zo heb ik haar later leren kennen en merkte dat ze veel 
meer dronk dan goed voor haar was. 
De eerste ‘pychose’ -bij mijn weten- ontstond tijdens een hoogoplo-
pende ruzie met haar moeder nadat ze na vele jaren een herdenkings-
dienst voor haar vader had kunnen afdwingen. Maar mama belde de 
politie die er niets beters op vond dan de onwiillige dochter in een 
dwangbuis per ambulance (!) te laten afvoeren naar Gasthuisberg waar 
de dienstdoende psychiater zonder verder onderzoek een transit te-
kende naar Tienen. Ik bezocht haar daar een paar keer. De gebruikelijke 
‘vrienden’ hadden tijdig afgehaakt. Ik bezorgde haar een attest voor 
het dossier en verdedigde haar bij de vrederechter (de griffier noteerde 
alleen wat de dokter zei). Het gewone tarief dus. Een voor mij eerste 
confrontatie met het raderwerk van de psychiatrie. Verergerd door 
Lies’ ‘weerspannigheid’, kritische houding (ze noteerde de medicatie) 
en eenzaamheid (ze werd aangetroffen met een jongen in de badka-
mer). Dus ‘manisch depressief’ & borderline & paranoid. Allemaal in 
euro’s omzetbaar. En ze rookte en dronk. 
Uiteindelijk raakte ze weer thuis, nog meer dooreengeschud en haar 
moeder hatend. Om niet zo afhankelijk te blijven van diens geld (het 
huis was een geschenk) zocht ze jobs: Werkte een tijd in een kringwin-
kel en droomde ervan met een D. Roussos-type een B&B uit te baten 
op Kreta -wat niet doorging. Geen bank wou een lening toestaan, psy-
chiatrische dossiers blijven immers nooit geheim… 
De tweede ‘psychose’ (bij mijn weten) zou ontstaan zijn tijdens een 
twist met een cliënte van haar kersverse zaak behandeling met etheri-
sche oliën. De juiste toedracht heb ik nooit begrepen, wel dat er weer 
was gecolloceerd op last van haar moeder. Die blijkbaar erg possessief 
was (én hulpvaardig) en haar gezag moest halen via combi’s, neurole-
pica en psycho’s. Ik bezocht Lies -bleek en moe- weer in de cafetaria 
vol opgespoten miserie. Ze rookte en dronk nog steeds, haar dochter 
was bij de vader. Na jaren zag ik op haar Facebook-pagina dat zij trouw 
was gebleven aan haar hobbies: ze hield nog steeds van tango en al-
ternatieve café’s, bereidde een tentoonstelling voor (in de kapel van de 
instelling!) en ‘deelde’ een video over assertiviteit, je gevoelens uiten, 
je dromen koesteren, ‘awareness’, visualiseren van wat je opmontert, 
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kritikasters mijden, je telkens weer opladen en “you don’t need to 
change!”. Zoiets kan jezeker oppeppen enige tijd, maar biedt weinig 
bescherming tegen de maatschappij. 
Die beweert -bij monde van psychiaters- dat zij hét alternatief vormen 
voor de ondergang. door je terug te leiden naar een ‘normaal’ leven. 
Via een “gesprek” één keer per week 20 minuten? Door verslavende 
psychofarmaca met trieste bijwerkingen? Door een dossier vol strig-
matisering? Zonder empathie, broodnodige menselijkheid. 
Volgens de psycho-industrie (in hun jargon) een “win-win situatie”: 
de patiënt krijgt na verloop 66% invaliditeit (hoeft dus niet meer te 
werken, verloedert nog meer) mits de nodige doktersbriefjes en ‘op-
names’ bijzonder lucratief. Je moet af en toe “een stoot” uithalen om 
in het systeem te kunnen blijven. 
Doch wie raakt nog vrij uit dergelijke heksenkring? Degene die zich 
in Tienen verstikt in een plastic zak, of in Kortenberg zich voor de 
trein werpt? Je kan niet levenslang de clown spelen. 
 
Daarom luister ik als Lies belt.



Swisj I en II

Swisj was een zwart dotje dons met een wit befje. Cadeau gekregen 
van een bevriend echtpaar in Kessel-Lo met een tuin en een nest poe-
zen. Het katje veranderde mijn leven. Ik werd verliefd op het piepstem-
metje, het grappige staartje en de geluidloze pootjes. Keek vertederd 
toe terwijl het speelde met z’n staartje (rond en rond draaiend), de melk 
oplikte, in mijn armen spon en sliep. Eenzaam net als ik. 
Het duurde enige tijd voor het de weg wilde vinden naar de kattenbak 
en mijn boeken en papieren droog liet. In het begin keek ik plasjes en 
erger door de vingers. Iedere keer dat ik terugkeerde van de bood-
schappen stond ze achter de deur en piepte. Beleefder dan veel lieden. 
Toen ze groter werd, een stevige zwarte kat, miauwde ze luider. Wat 
mij verontrustte want het huishoudelijk reglement verbood huisdieren, 
tenzij aquariumvissen en kanaries. 
Na enige tijd at ze mee van wat de pot schafte (zelden warm eten), likte 
blikjes schoon -slechts op zondag kreeg ze kattenvoer- en sliep op het 
voeteneind van het bed. Vaak heb ik gekeken in de groenblauwe ogen, 
hopend er mysteries in te ontdekken. “Wel, wat denk je nu?” Op de 
begrippen ‘eten’, ‘plassen’, ‘slapen’, ‘warm’ (en de edelstenen van die 
ogen zelf) heb ik er niets in ontdekt. Van het gestoei hield ik af en toe 
een krabspoor over, en zij een tik. Op de duur had ik een soort geblaas 
achter in de mond geleerd van zomers kattengejank -wat haar altijd 
bang maakte en erger voorkwam. Jammer genoeg kon ze niet naar bui-
ten, ik woonde op het eerste. En haar meenemen naar de Kruidtuin 
durfde ik niet, trouwens ook daar DIEREN VERBODEN. In een stad 
waar de burgemeester katten en honden liet castreren, duiven vergif-
tigen en bedelen verbieden (cumuleren nooit). VERBODEN TE VOE-
DEREN… Ik heb er me nooit aan gestoord, ook niet bij de vijver van 
de Kruidtuin of de meeuwen aan zee. 
Swisj is oud geworden, twaalf jaar. Onze symbiose eindigde helaas 
toen ze ziek werd. De dierenarts wou een spuitje geven maar dat wei-
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gerde ik. Dieren vechten tot de laatste snik om te overleven, dat moet 
je respecteren. Haar doodsstrijd duurde een week en ik huilde toen 
het gedaan was. Begroef haar in het bos en ga ieder jaar in de lente 
spreken met haar, nu een deel van de natuur. 
Kwam Swisj II ook van de dochter uit Kessel-Lo? Hij leek ‘sprekend’ 
op Swisj, het witte befje inbegrepen. Ik beschouwde hem als een reïn-
carnatie en de cyclus hernam. 
Je kan het een kat niet kwalijk nemen dat hij stiekum is. Hoewel ik 
wekelijks de kattenbak ververste verkoos mijn nieuwe-oude kostgan-
ger eigen pleisterplaatsen. Bij voorkeur (zoals ik te laat ontdekte) 
dozen met boeken en zelfs manuscripten. Toen ik merkte dat hij oude, 
kostbare prenten onherstelbaar had vervuild en het handschrift van 
Het schaakspel van Leuven beplast en bekrapt (vanuit het aangeboren zin-
delijkheidsinstinct) was de maat vol! Woedend greep ik het dier bij 
z’n nekvel, propte hem in m’n boekentas en stapte ermee naar de 
kleuterschool vlakbij. De klasjes waren nog bezig. Ik trok Swisj II uit 
de tas en plaatste hem op een hogere tak van de dennenboom op het 
speelpleintje tegenover de school. Hij was ontredderd, miauwde 
klaaglijk, durfde niet te springen. 
Weer thuis was ik verre van opgelucht. Wat had ik gedaan? M’n beste 
vriend kwijt! Hij zou verdolen, ja kreperen in de stad! 
Tegen vier uur ging ik terug naar het speelplein. Rond de boom een 
kring wijzende, lacherige kinderen. Ik drong naarvoor, trok (gelukkig 
gehandschoend) Swisj II van de tak af, de tas in en terug naar huis. 
Dagenlang spraken we niet met elkaar. Melk had het laatste woord. 
Na jaren werd ook de reïncarnatie ziek. Eerst diarree, dan niet meer 
eten, dan niet meer plassen, dan zelfs niet meer uit de kattenbak ge-
raken. Ik volgde hem nauwlettend, streelde en zuchtte zoete woord-
jes. Zo verliet hij mij op een nacht -stijf en koud en met gebroken blik. 
Ik heb hem begraven achter de Mariagrot enkele straten verder. Ieder 



Toen ik weer eens het uur Nul voelde naderen… in een verre toekomst 
weliswaar, bovendien me bevindend in een bui van eenzaamheid 
(m’n verjaardag), nam ik de pen ter hand en schreef de volgende brief: 
 

Lieve, 

Zovelen omgeven mij. Ik zie hun onzekere glimlach, hun koel gebaar, 
hun voorbijgaan. Wat betekenen al die gezichten, tenzij een vraag, een 
ontkenning of een masker. Welk? 
Zovelen leven uit voor mij onbegrijpelijke redenen. Poen, parlare, 
prestige. Lieve, zoiets wens je mij toch niet? 
Een betere toets wellicht dan dit drukke va-et-vient lijkt mij een tekst. 
Om te merken met meer zekerheid of wij op dezelfde golflengte spe-
len stuur ik jou het volgende raadselvers: 
 

Niet zonder sporen voert de reis 
steeds voort, voorbij hel, voorbij paradijs, 
voorbij het wimperend lachen van jouw oog? 
Welke waarheid is ’t die ons bedroog? 

 
Wil mij asjeblief de oplossing meedelen.  
Hou moed, 

Hans 

Ik schreef deze boodschap enkele keren over in m’n sierlijkste hand-
schrift en stuurde hem naar Mieke (een drietal), Vera (twee), An (vier) 
en Chris (een exotica). 
Pauzeer hier even, lezer… laat het raadsel tot u doordringen. 

Toets
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seizoen ga ik hem begroeten en danken voor wat geweest is. Slaap wel 
vriendje…



Een dergelijke vraag vergt vanzelfsprekend bedenktijd. Ik had me voor-
genomen eerst na vier maanden ongeduldig te worden, maar bleek al na 
vier dagen nerveus. 
Laat ons duidelijk wezen: vier jongedames respectievelijk rijpere vrou-
wen antwoordden in het geheel niet. Waarschijnlijk vermoedden ze iets 
-zeker na indiscreties onderling. O wat kunnen ze roddelen! Eén Mieke, 
één Vera, twee Annen ontbraken op het (r)appel. 
En de anderen? Wel… 
Mieke 1 (een keurige kokette met Hollandse tongval) belde na veertien 
dagen om mijn hulp te vragen bij het samenstellen van een bloemlezing 
gedichten. Mieke 2 (een goedhartige grootmoeder van elf kleinkinderen) 
stuurde na een maand een foto van haar zomertuintje. Na drie maanden 
ontving ik een kaart uit Nepalese bergketens met “Groetjes. An“. Geheel 
onverwacht kreeg ik wat later een tijdschrift toegestuurd waarin een ar-
tikel over Witte gaten en entropie. Ja hoor, van An 4, de weetgierige (enigs-
zins geholpen door haar ingenieur?). En -Gods voorzienigheid is 
werkelijk ondoorgrondelijk- was het niet An 2 die vanop een terras die 
nazomer mij verleidelijk wenkte, soepel, gebruind en te lichtgekleed? 
Zo -dacht ik- is dat nu de oogst? Poëzie, bloemen, een verre reis, wat we-
tenschap, een langoureuze groet… niet slecht om mee te leven. Als ik ze 
nu allemaal samen… misschien in Mieke’s tuintje? 
Ach, bewijzen kon je het natuurlijk niet, maar de twee anonieme tele-
foontjes die winter (één om drie uur ’s nachts, één om drie uur in de na-
middag)… ademden die niet de geheimzinnigheid waarmee Vera 1 zich 
zo graag omhult? 
Dus ik belde Vera 1, om mee te delen dat ze het raadsel had opgelost. 
Maar het meisje beweerde boos (zoals meestal) dat zij niet had gebeld en 
trouwens (zoals meestal) mijn brief niet had ontvangen en ook in de toe-
komst niet wénste te ontvangen. 
Haar Dolle Mina-dag? 
Zodat ik me (alweer) wendde tot Lieve, de doodgewone die voor m’n 
poes zorgde telkens ik op reis toog. Zij had geen dichterlijke neigingen, 
geen tuin, geen reisplannen, geen bolleboosheid, geen mysterie en geen 
radicaal feminisme. 
Maar toen ik naar Egypte vertrok en haar vroeg weer es voor poes en 
plant te zorgen, dééd ze het. Gewoon.
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Ik kende hem al lang. Hij schreef leesbare verhaaltjes over liefdesdro-
men in ’68 trant, soms mooie haikoe’s. Je kon hem in het centrum 
horen spelen en zingen -daarbij vergat hij dikwijls de geldmuts, “uit 
schaamte”. Z’n Braziliaanse furie zag dat niet zitten en ging op zoek 
naar een betere kostwinner.  
Ook van zijn verdriet was ik getuige. Uit een klein huisje verjaagd 
naar een zeer gehorige armtierige studio waar de andere probleem-
bewoners geen gitaar wilden horen en bonkten, bonkten. Soms ging 
hij zwemmen in de Dijle “om te kalmeren”. Ook zijn kinderen miste 
hij erg, de bitch gijzelde hen tegen alimentatie. 
Na verloop van tijd vond hij een vriendelijker ziel en met haar een 
groep van ‘Gods Ambassade’. Hij verbrandde dus zijn verhaaltjes en 
gedichten -ondanks mijn protest. Een schepen, ooit klaskameraad in 
het college, bezorgde het duo een sociale woonst. 
Een keer per week trok hij naar de rumoerige gebedsviering + gene-
zing. Arn vereerde de charismatische leider, een kinesist ooit genezen 
van bloedkanker. Ik kreeg allerlei brochures in de bus, bandjes met 
de preken van de onstuimige kinesist en met de hand beschilderde 
kaartjes ‘Jezus houdt van jou!’ Hij kon niet begrijpen dat ik niet even 
geestdriftig werd, noemde me “lauw”, “een boekenworm”. 
Ik zag hem soms in de Kruidtuin met een grote koptelefoon (“Anders 
fluit het in m’n oren, ondraaglijk!”). Na een poos vroeg ik 

- Zie je de kinderen nog? 
- Bijna nooit. Ze mogen niet van mama. 

Mismoedig, donkere blik onder z’n zwart haar:” ’t Zal nie lang meer 
duren. De tsunami en zo… een straf van God. Die is ons kotsebeu!” 
Op een andere namiddag klampte Arn mij aan, zijn robuuste gestalte 
in een nieuw blauw hemd en gestreken zwarte broek. 

- Wil je ook zo’n hemd? Wat is uw maat? Ik heb er zeven gekregen 
van een vrouw. 

Arn
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Geestdriftig omdat hij in het Antwerps Sportpaleis mocht zingen met 
een koor van Afrikaanse vrouwen voor een Amerikaans televangelist. 

- Vrouwen? Wees voorzichtig! 
- Ik moest vandaag met een zendeling uit Nigeria naar Heverlee. In 
het bushokje begint ie te hoesten. Ik stoot hem aan, leg m’n hand op 
z’n hoofd en opeens -ga je me nu geloven?- komt iemand van de 
overkant van de straat en zegt: “Je hebt die geest gedreven in mij. 
Haal hem eruit!” 
- Niet bij mij (lach ik). En kom es die boeken ophalen over uw groep. 
- Ja, maar geloof je al? (Z’n glimlach half vriendelijk-half dreigend.) 
- Ben ik geen kind van God? Wat valt er te bekeren? Ik ben me juist 
aan ’t bevrijden van bezetenheid, vele soorten… 

 
Jaren hoorde ik niets meer van de zendeling. Tot hij plots opdook voor 
m’n bank in de Kruidtuin. Met een nieuw, hautain lachje: “Woon je nog 
altijd in die studio?” 

- Ja, waarom? 
- Ik ben verhuisd, appartement. En ik ga niet meer naar ‘Gods Am-
bassade’. Kinderachtig gedoe, hysterisch. Ik reis nu, heel ’t jaar door. 
De Zijderoute, Kroatië, Firenze. Ja jong…ik heb geërfd! 

Ik bekeek z’n glanzend, duur kostuum, het gesoigneerd gezicht… 
- In dienst van ‘Satans Ambassade’?
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Een eeuw kunst(en) en esthetiek 
 
 
Welke zijn de kunsten? 

In de twintigste eeuw zijn er enkele nieuwe ontstaan: fotografie, film, videokunst, computerkunst ‐naast heel wat varianten van bestaande (design, 
installatie/environment; performance); elektronische muziek, concrete muziek, dodekafonische, seriële, tekenverhaal, animatiefilm) en tal van nieuwe stijl‐
richtingen, technieken, materialen enz. Er is dikwijls vermenging (crossover) en recuperatie van oudere vormen (neo‐).  
Een en ander vormt een studieobject van kunstwetenschap welke ook kunstgeschiedenis omvat. Ze worden belicht door hulpwetenschappen als ➛geschiedenis, 
archeologie, antropologie, semiotiek, sociologie e.d. 
 
Algemene kenmerken van deze periode 

De kunstbeoefening werd steeds diverser (meer kunsten en strekkingen) en versplinterd. De hang naar individualisme en experiment mondde uit in een oe‐
verloos ➛postmodernisme, deconstructie, theoretiseren vol imitatie, déjà vu… Soms verloor een stijlrichting het object zelf (conceptuele kunst), figuratie 
(types abstracte k.) en tegelijk voeling met het publiek dat nog merendeels uitgaat van een zintuiglijk waarneembare werkelijkheid als model. Scholing kwam 
daarbij in het gedrang. 
Anderzijds meer belangstelling voor ‘primitieve’kunst en (uitstervende) volkskunst (de “naïeve” een imitatie), de creativiteit van het kind en geestesgestoorden. 
‘Moderne’ kunst wil allesbehalve anoniem zijn, jaagt promotie en bekendheid na, mijdt de “boodschap” of laat zich juist inhuren voor propaganda en marketing 
(A. Warhol). Kitsch nooit ver. 
 
Opleiding 

Wie uit nieuwsgierigheid en/of talent zelf een of andere kunstvorm wou beoefenen kon in de leer gaan bij een oudere, een vakman, ‘meester’. De oudste op‐
leiding bestond dan ook uit afkijken en nabootsen ‐nog steeds de basis. Vanaf de middeleeuwen konden leerlingen zich aansluiten bij een gilde, erkend als 
vakgroep. Bij de scholing hoorden ook reizen bijv. de ‘continental tour’ (algemene ontwikkeling voor de 16‐ à 18‐jarige telg van een bemiddelde familie) of 

Een eeuw wetenschap kunst(en) en esthetiek

Hans Devroe
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reis naar/verblijf in Italië of Griekenland. Eeuwenlang belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars. Zo leerde de jongere grote voorlopers kennen, hun tech‐
nieken, materialen (soorten doek, verfsoorten, hout of marmer), de genres, al bij al de canon. Een eerste (en blijvende) tweespalt in alle kunsten werd het 
onderscheid traditie‐vernieuwing (of klassiek‐experimenteel). 
Te meer daar ondertussen de scholing strakker georganiseerd werd in academies (voor plastische kunsten, architectuur) en conservatoria (muziek en dans, 
woordkunst, toneel). Nieuwe genres brachten specifieke opleidingen (film, media, informatica). Meer gespecialiseerd (steeds meer richtingen), gepolitiseerd 
(gemeentelijk bestuurd, provinciaal of nationaal) en geburaucratiseerd. Het lesgeven aanvankelijk praktijkgericht, later ook theoretisch. Algemene vakken 
(w.o. kunstgeschiedenis, liefst ook semiotiek) verruimen de horizon. 
Uit biografische overzichten blijkt het belang van de gevolgde scholing, positief (grote invloed) of “negatief” (sommigen verzetten zich tegen de gevolgde 
scholing, te conservatief of ‘onvrij’ geacht, en komen zo tot een eigen alternatief). 
Ik heb jarenlang de discussies meegemaakt over creatief/literair schrijven (“Kun je dat leren?”) en heb er wat ons taalgebied betreft een rol in gespeeld (WEL, 
UWLM). Je kan alles leren, liefst veelzijdig. De persoonlijkheid van de lesgever(s), zijn ervaring (ook in het lesgeven) en achtergrondkennis bieden garantie ‐of 
niet. En de oefeningen en geleidelijk gegroeide ‘bagage’ van de deelnemers. Gezien het belang van de opleiding (geen leuk tijdverdrijf) mag men hoge eisen 
stellen. De resultaten tegenwoordig (een beetje subsidie, een beetje hype door politiek gelobby) vind ik ondermaats. Ziel ontbreekt.  
 
Opvattingen over kunst 

In aanvulling op wat ik eerder liet verschijnen (bijv. “Wereldbeeld en verbeelding” in digiWel 10) enkele opmerkingen. De twintigste eeuw liet een overdaad 
aan ‐ismen en ‘arts’ zien), veelal imitaties, neo’s onder nieuwe namen. Deze stortvloed (zie het lexicon van Dusart) als resultanten van het wereldbeeld van 
de kunstenaar (godsdienst, ideologie), zijn levenservaring, ”contekst” (opleiding en werk, modes in de kunst en lifestyle, de markt ook…). Enkelen blijven een 
aparte persoonlijkheid, de meesten  volgden trends. 
Men mag ervan uitgaan dat de eigen levenssfeer een grote rol speelt, het werk de spiegel wordt ‐hoe vervormd ook‐ van de eigen levensomstandigheden en 
allerlei invloeden uit contacten en media (thans meer dan ooit). De meesten volgen een tijdgeest.  
Er zijn twee grenzen, vermoeidheidsverschijnselen: het fin de siècle eind negentiende eeuw met het symbolisme (hoogtepunten Rilke, Redon, Wagner) maar 
ook decadentie ‐en het postmodernisme eind twintigste eeuw, een anti‐creatief déjà vu‐samenraapsel. De twee wereldoorlogen deden de cultuur bijna kap‐
seizen (dadaïsme, objet trouvé, expressionisme…). Merkwaardig hoe aspecten sindsdien werden uitvergroot tot zelfstandige vormen (kleuren, lijnenspel, be‐
weging, vervorming…). Een breuk brachten niet‐figuratieve schilders en beeldhouwers, musici van de stilte (Satie, Cage).  

R.M. Rilke 
O. Redon 
R. Wagner 
E. Satie 
J. Cage

Van L naar R
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De natuurlijke basis blijft de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, een soort realisme. Reeds gestileerd in Lascaux, de Egyptische wandschilderingen, Griekse 
beeldhouwkunst, Russische ikonen. Het overtollige wordt geschrapt. Zo groeit klassieke kunst, gestructureerd naar symmetrie en andere ‘eenheden’. De re‐
ligieuze, politieke en sociale boodschap blijft geëngageerde kunst schragen. Na 1950 is het geloof en vooral de kerk meer in vraag gesteld In deze periode 
ageerden vooral communisme en nationalisme. Even onverwoestbaar is de rol van fantasie (tijdens de voorbije eeuw in allerlei soorten maniërisme, karikatuur 
en metafisica etc). 
Met veel vermenging van deze richtingen. De oorverdovende marketing en nieuwe technologie heeft de vier pijlers (realisme, engagement, fantasie en vorm‐
experimenten) niet wezenlijk aangetast. Maar is het élan uitgeput? 
Vragen hierover en over kunst in het algemeen hebben geleid tot 
 
Esthetiek  

 

Een grotendeels Duitse (zie de inbreng van Baumgarten, Kant, 
Schlegel, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Adorno 
e.a.) uitbreiding van de filosofie. 
De belangrijkste bijdrage vormen de vragen door elk kunstbe‐
schouwer te beantwoorden: 
1 Welke zijn de verschijningsvormen van het “schone” in natuur 
en kunst? O.m. in de natuur: zee, schelpen, gesteenten, geberg‐
ten, herfstwoud, de wolken… Deze ‘abstracte’concreta bieden 
zeker niet minder schoonheid dan gewrochte kunst. Analyse 
(liefst niet teveel) openbaart de rijkdom aan kleuren, lijnen, 
ritme, symmetrie enz. 

2 Is het “schone” een objectief gegeven of subjectief? Die dis‐
cussie blijft. Goede smaak dient verstevigd door de kennis van 
geschiedenis, genres, materialen, kritiek. Men mag betreuren 
dat de meeste moderne kunstenaars nauwelijks onderlegd zijn 
in de tradities (w.o. iconologie en iconografie) van hun kunst. 
Bomen zonder wortels? 

3 Welke zijn de normen qua vorm (o.m. afwisseling in eenheid, 
compositie, leidmotief) en inhoud (aanschouwelijkheid, diep‐
gang, waarachtigheid, uiting van een levensbeschouwing) voor 
‘schoonheid’?  
Het esthetische wordt bedreigd door kitsch (clichématig, epi‐
gonisme, politiek of commercieel, industrieel), pornografie en 

A.G. Baumgarten I. Kant F. SchellingF. Schlegel

G.H. Hegel A. Schopenhauer T. AdornoF. Nietzsche
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sadisme (seksuele effectzoekerij), propaganda (van bondieuserie tot socialistisch realisme en NSDAP‐“volks”), meer en meer door hype (‘Nieuw!”, ‘Schandaal’, 
stuntwerk).  
Eeuwenlang heeft men daarentegen gezocht naar het schoonheidsideaal (eenheid van vorm en inhoud, ‘klassiek’) en de ideale kunstliefhebber (l’honnête 
homme, le bon goût? een vermenging van goede smaak, tact en eruditie). 

4 Wat betekent esthetische distantie van de kunstbeschouwer? Hij/zij bekijkt, leest, beluistert belangeloos, zonder bijbedoelingen van geldelijk gewin, be‐
kendheid, politiek of enig ander belang. Zulke belangeloosheid is  zeldzaam. 

5 Is schoonheid universeel (doorheen ruimte en tijd belangrijk blijvend)? 
Anderzijds is een kunstwerk in grote mate afhankelijk van het gebruikte materiaal en de techniek, functie (cfr. opdrachten), de heersende stijl e.a. cultuur‐ en 
tijdgebonden factoren en ‐in toenemende mate sedert de renaissance‐ een individuele visie. Zowel de opleiding van de maker als de ‘smaak’ van een periode 
en iedere kunstbeschouwer apart spelen een rol. 
Een te groot relativisme (cfr. het postmodenisme, opwarming van reeds Griekse tendenzen) en zucht naar opvallen verwarren aanstellerij, imitatie en schandaal 
met kunst. Zie in Vlaanderen de kitsch van Brusselmans, Hemmerechts en Lanoye (‘literatuur’), Delvoye, Fabre en Hoet (plastische ‘kunsten’) als verlagende 
smaakbedervers. Deze tijd ziet een verbrokkeling in talloze ‐ismen en boerenbedrog, in stand gehouden door partijpolitiek. Veel overleeft (ook materieel) 
niet. Bewegingen als feminisme en seksisme (ook in psychoanalyse), multiculturaliteit e.d. leunen te dicht aan bij politiek en versnipperen, “balkaniseren” het 
klassieke schoonheidsideaal. Elke etnie, elke partij zijn kunstdoctrine? 
Algemene normen onmogelijk?  
 
Andere benaderingen 

Een drietal nieuwe inspiratiebronnen hebben tot een ietwat andere “lezing” van kunstwerken geleid: 

A Structuralisme en linguïstiek 

H. Brusselmans K. Hemmerechts W. DelvoyeT. Lanoye J. HoetJ. Fabre



Segmentatietechnieken voor analyse bijv. in het drieluik van J. Bosch “Het laatste oordeel”: de drie luiken (isotopieën) ‐tekstge‐
deelten/scènes‐ klassement (zinnen), woorden, tot en met semen (de kleinste betekenisdragers, bijv. een kleurstip, horizonlijn). 
Toch vormt het schilderij een eenheid, een Gestalt. Andere visie of slechts terminologie? 
Denotatie (over thema, inhoud) en connotatie (verband met andere inhouden). Zo kan een kunstwerk zeven ‘dimensies’ bevatten.  

 

B Communicatie‐ en informatietheorie  

met Cl.E. Shannon, R. Jakobson, M. Bense, A. Moles. 
G. Birkhoffs ‘aesthetic measure’ 1933 als de verhouding tussen Orde en Complexiteit . 
ME=f(O,C). Ook in kunst is er veel redundantie (expliciete of structurele herhaling). 
De tweeledigheid van het ‘kunstgenot’ blijkt als ‘champ de dispersion’ t.o.v. denotatie (R. Barthes). Voor Ch. Peirce en M. Bense gaat het om een selectie uit 
een veelheid van tekens (semiosis) wat het werk veelgelaagd en open maakt (‘opera aperta’ U. Eco). Intertekstualiteit beklemtoont deze beïnvloeding en ver‐
wijzingen. 
 
C Semiotiek 

Het belang van symboliek e.a. beeldspraak en ‘het onuitspreekbare’ is essentieel in kunst, beklemtoond in het symbolisme (bijv. Ch. Baudelaire’s gedicht  

Correspondances). 

Cl.E. Shannon

R. Jakobson

A. Moles

M. Bense

R. Barthes

G. Birkhoff

J. Bosch

U. Eco

Ch. Peirce

Van L naar R Van L naar R

Van L naar R
Van L naar R
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Van R. Passeron de vraag: is schilderkunst een “taal”? Met codes, een “grammatica”? Wil de kunstenaar vooral “communicatie”? E. Eco en Th. Sebeok analy‐
seerden iconiciteit en metonymie. Y. Lotman en R. Barthes maakten het onderscheid tussen de makkelijke, conventionele roman waarin identiteit prevaleert 
(herkenbare ‘roman lisible’) en de meer experimentele (‘roman scriptible’) ‐ in de sfeer van de ‘nouveau roman’. 
En in welke mate is zelfs onze waarneming cultureel bepaald? Zie de conventies in Chinese landschapsschildering (E. Gombrich, E. Panofsky, P. Bourdieu). 
Welke paradigma’s bepalen artistieke codes? 
Er zijn in dit verband drie soorten tekens: universele (bijv. de zon), cultuurgebonden (bijv. het kruis) en persoonlijke (bijv. weerkerende motieven bij S. Dali). 

 
Besluit en stellingname 

Wanneer de homo faber voor het eerst kunstvaardig werd weten we niet. De oudste expressievormen wijzen op tekenen, ‘boetseren’, daarna muziek maken (veel in‐
strumenten gingen verloren). Na vermoedelijk vele millennia van zang (in groep en meer persoonlijk) in toneel uitbeelden en vertellen. Eerst met de ontwikkeling van 
schrift (vanaf ca 3500 v.Chr.) kon een en ander vastgelegd worden. Deze evolutie‐in‐het‐groot zie je bij natuurvolkeren en ‘herhaald’ in de ontwikkeling van ieder kind.  
Waarom? Ook de talloze waarom‐vragen keren terug bij ieder kind. Waarom tekenen? Om na te bootsen, te oefenen, iets te onthouden, iets nieuws te maken, bewonderd 
te worden, je angsten uit te beelden, iets te ‘promoten’, te spotten, gewoon als spel uit verveling. Enzovoort. In duurdere bewoordingen en honderden programmaver‐
klaringen, manifesten en musea: “kunst”. 
En ik? Ik heb het geluk gehad een leven lang (na blijkbaar minder aanleg voor tekenen en zingen) mij te kunnen uitdrukken middels het woord, literatuur zelf te beoefenen 
en erover les te geven aan anderen. Voor mezelf ben ik gekomen tot een synthese om beide te ijken, te richten. Samen te vatten in 4 V’s: 
 
Visie: zich bewust zijn van het Virtueel Universum, de ordeningen daarin, kennis van geografie en geschiedenis. 
Verantwoordelijkheid (de auteur en leraar sociaal en ethisch bewust). 
Vakmanschap: veelzijdig qua genres, stijlen, taalmogelijkheden. 
Verbeelding: je kan deze bestuderen en verruimen. 

Ch. Baudelaire I. LotmanR. Passeron Th. Sebeok E. Gombrich S. DaliE. Panofsky P. Bourdieu
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Natuurkunde 

Na de pionierstijd van de negentiende tot begin twintigste eeuw is de tewerkstelling in fysica nog toegenomen, vooral door budgetten vanuit de bedrijfswereld en 
das Militär. Er groeiden vier tendensen: kwantumfysica en relativiteitstheorieën, de zoektocht naar elementaire deeltjes en de G.U.T. Zoals al eerder besproken 
maakte de dualiteit van (licht)energie (golf/partikel) veel vragen los in ➛filosofie en astronomie. De studie heette kwantummechanica (M. Planck,  N. Bohr, E. Schrö‐
dinger, H. Heisenberg, P. Dirac etc.). Kan positiebepaling enkel via waarschijnlijkheden gegist? 

Even omstreden bleven lange tijd de speciale en algemene relativiteitstheoriëen (A. Einstein, H. Lorentz, H. Minkowski). Een pijler hiervan, de constante lichtsnelheid 
als limiet, kwam in het gedrang door de waarneming van superliminale snelheden in kosmische straling. Einsteins formules terzake bleken onzorgvuldig. Tot een 
verzoening met kwantumtheorie is het niet gekomen.   
In het verlengde kreeg men inzicht in cryotechniek (zeer lage temperaturen), vacuüm, en supergeleiding, met vele toepassingen w.o. de transistor en chip (IC). De 
miniaturisatie/condensatie van elektronica nam toe, nuttig voor ruimtevaart en computers. 
Na het atoommodel van Bohr gingen kernfysici op zoek naar de elementaire bouwstenen ‐protonen, elektronen, fotonen, later naar nucleonen, hadronen, quarks 
en tal van  andere.Veelal met behulp van versnellers die deeltjes laten botsen (Cern,Genève). Kernsplitsing leidde tot de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki 
(oorlogsmisdaden!), de plutoniumbom en radioactief geschut. Vredevolle toepassingen van kernenergie kunnen de militaire niet doen vergeten, evenmin de dreiging 
van milieuschade en ongevallen (Newhaven, Tsjernobyl, Fukuyama). De gigantische kosten voor onderzoek kunnen op sociaal zinvoller wijze worden besteed,beweren 
critici. 
In kosmische straling heeft men muonen, pionen, kaonen...ontdekt. Een hypothetisch deeltje (Higgs boson) heeft men zelfs het‚ godsdeeltje’genoemd. Een en ander 
laat vorsers dromen van een theorie die de vier krachten (gravitatie, elektromagnetische, sterke en zwakke nucleaire) samenvat, de Grand Unified Theory (GUT). 
Zulks lukt nooit zonder kunst‐ en vliegwerk, het manipuleren van wiskundige formules (bijv. (re)normaliseren, het wegwerken van oneindigheden) en het goochelen 
met snaren en supersnaren‐theorieën. Foto’s die sensationele waarnemingen moeten bevestigen en torenhoge budgetten rechtvaardigen blijken vage composiet‐
beelden uit vele bronnen. Een model (M voor membraan) zou in elf dimensies ‐dus onzichtbaar‐ een Schepper overbodig maken. Wetenschap of SF? 
Met dergelijke waan eindigde het leven van St.Hawking, als een andere Nietzsche in een rolstoel. Hem en Einstein viel, deels om politieke redenen, personencultus 
te beurt. Tegen deze zwakke zijde van theoretische fysica werd reeds gewaarschuwd in J. Huizinga’s In de schaduw van morgen: meer en meer verwijderd van waar‐
neming en het gezond verstand ten prooi aan speculatie en politiek. 

M. Planck N. Bohr E. Schrödinger H. Heisenberg P. Dirac H. Lorentz H. Minkowski
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Scheikunde 
De ambivalentie van wetenschappelijk onderzoek blijkt sterk in scheikunde: grote technische realisaties met schade voor de gezondheid en het milieu. 
De klassieke indeling omvat organische, anorganische, fysische chemie en biochemie. Recent zijn op vele gebieden ontwikkelingen doorgevoerd: 

• In de landbouw kunstmest en landbouwchemicaliën. 
• Farmaceutische produkten w.o. de ongewoon lucratieve geboortebeperkende “pil” (kankerverwekkend, zo bleek) en medicatie w.o.vaccins.  
   De ➛ geneeskunde werd chemisch. 
• Kunststoffen (polymeren) als basismateriaal voor kleding, meubels, wagens,constructie... 
• Elektronische produkten (veelal geminiaturiseerd) in computers, ruimtevaart, hi‐fi, tv. 

Verfijning van spectroscopische technieken ‐en de elektronenmicroscoop‐ laat meer gedetailleerde analyse toe. Zo ook nieuwe synthesen (bijv. benzine uit 
aardolie, nieuwe polymeren) en materialen (magneetbanden, elektrolysecellen). De produktie van zowel penicilline en aspirine als DDT en andere insecticiden 
en onkruidverdelgers is enorm gegroeid ➛ Geneeskunde. De laboratoria hebben nog geen afdoende geneesmiddelen ontworpen voor allerlei kankers en vi‐
russen ‐ondanks oorverdovende marketing. Plastics werden te courant gebruikt, met nu een ernstig afvalprobleem. 
Al deze processen houden risico’s in zodat de problemen alarmerend zijn geworden: 

• De uitstoot van CO2 beïnvloedt het klimaat (➛Klimaatkunde) wat opwarmt en de ozonlaag aantast. 
• Wereldwijd dreigen gigantische afvalproblemen met blijvende milieuschade o.a.in de oceanen. 
• Parallel gaat uit graaizucht planetaire ontbossing onverminderd verder (Amazonegebied) met verschraling van de biodiversiteit (planten‐en dierensoorten 
sterven uit). 
• De automatisering (algoritmisering, robotica) van produktie‐ en verkoopmethodes leidt tot ontmenselijking en vervreemding. 
• De mijnbouw, ertsenwinning heeft allengs Moeder Aarde uitgeput. Natuurvolkeren zijn daartoe uitgeroeid. Meer en meer koloniseert het bedrijfsleven 
(hand in hand met omgekochte politici) gebieden die tot dan taboe waren: Noord‐ en Zuidpool, Alaska. 
• Een en ander gaat gepaard met steeds grotere luchtverontreiniging, niet in het minst door autoverkeer. 
• Wegen de voordelen van kernenergie op tegen de gevaren? Je kan de vraag uitbreiden tot het geheel van de scheikunde. 

 
 
Hoe reageren?   

In de loop van de twintigste eeuw zijn zeker meer mensen milieu‐ en klimaatbewust geworden ‐de situatie werd ook acuter. De meerderheid wacht af, onder 
invloed van tegenstrijdige theorieën over de oorzaken en gevolgen van de huidige crisis. Er wordt gezocht naar meer  natuurlijke bronnen van energie (zon, 
windkracht, waterstuwing), in elk geval ook meer recyclage. En een striktere wetgeving met meer inspectie. Doch velen zien op tegen dure investeringen. 
Zoals altijd spelen politiek een grote rol en zakelijke belangen. De economische groei (en dus globalisering) dient alleszins beperkt. In een wedloop tegen de 
tijd?
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Sterrenkunde 
We worden almaar kleiner en nietiger. Niet (meer) het centrum van het heelal (welk?), noch van ons zonnestelsel. In een randzone van de Melkweg, een van 
de vele miljarden hemellichamen. Enkel in onze hoogmoed nog groot. Much ado about nothing? 
 
Tijdens de twintigste eeuw zijn de instrumenten voor waarneming toegenomen. Krachtige telescopen op hoge en droge plateaus (bijv. in Zuid‐Amerika) werden 
aangevuld met telescopen in de ruimte zelf (Hubble, Cobe), niet gestoord door wolken. Benevens satellieten, sonden. Behalve de optische is de radio‐astro‐
nomie sinds het exploreren (1932) van de Melkweg door K. Jansky in staat anderssoortige kaarten te maken van het frequentiegebied 30 Mhz (10 m) tot 700 
Ghz (0,4 mm). Een secundaire observatiemethode. Schotel‐ en andere antennes ‐gespreid over een groot gebied‐capteren velerlei straling en golven, digitaal 
opgeslagen en zo nodig weer in beelden omgezet. Spectroscopie analyseert gegevens voor aanwezige elementen w.o. metalen. Gebieden verder dan de Melk‐
weg (met een middellijn van ca 100.000 lichtjaren of 1018 km) worden onderzocht.  
Hoe ontstaan sterren? Door turbulenties in enorme conglomeraties gas. Een der zwaarste, R 136 a, zou een massa hebben van 2000 zonmassa’s, instabiel 
door sterrenwind, trilt en pulseert. Van de zon zelf is de 11‐jarige cyclus van activiteit bekend (met vlekken, protuberansen, vlammen, magnetische velden...). 

Men weet dat ons planetenstelsel ca 4,6 miljard jaar oud is, ontstaan uit dichtheidsfluctuaties in gaswolken, door zwaartekracht beïnvloed. Men ging op zoek 
naar asteroïden, mogelijke atmosferische toestanden vergelijkbaar met deze op aarde. Buitenaards leven is gezocht (o.m. in het SETI‐programma, bemoei‐
enissen van C. Sagan) doch niet gevonden. Het bijzonderste nieuws over de maan (ca 4,2 miljard jaar oud) werd de landing van Apollo 11 (juli 1969). Op Mars 
moet ooit water zijn geweest. Ruimtesonden zijn doorgedrongen in de dampkringen van alle planeten; op Mars landde een ‚rover’ (‚Perseverance’ 18 februari 
2021). 
Door te focussen op de soorten en ontwikkeling van sterren ‐vooral curiosa als dubbelsterren, quasars met intense radiostraling, reuzenster supernova, neu‐
tronenster e.d.‐ is men gestoten op zwarte gaten’. Lange tijd slechts vermoed, ontkend door A. Einstein, bestudeerd door St. Hawking, zouden deze door im‐
plosie van sterren tot stand komen en alle licht buiten de eigen horizon opslorpen. Dit fascinerend object, nog deels hypothetisch, heeft geleid binnen 
theoretische fysica en vooral de media tot apocalyptische vizioenen over het einde van het heelal. Het concept van tijdreizen leeft na H.G. Wells weer op. 
Volgens theoretici zou ons heelal ontstaan zijn uit een singulariteit (G. Lemaitre’s Oeuf primordial), explosie (Big Bang) van materie/energie na een gigantische 
samentrekking (Big Shrink). Dit beeld al veel eerder gangbaar in de Indische kosmologie (kalpa’s). 
Een theorie van de Rus A. Linde ziet in de beginfase verscheidene heelallen ontstaan (‚multiversum’ uit kwantumfluctuaties en zonder onderling contact). 

K. Jansky St. HawkingC. Sagan A. Einstein H.G. Wells E. HubbleG. Lemaitre A. Linde
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Dergelijke veronderstellingen voorlopig zonder experimentele bewijzen ‐indien ooit mogelijk. 
Die zijn er wel voor de theorie (vanuit spectroscopische metingen, Hubble’s spectrumverschuiving Red Shift) dat het heelal expandeert. De uitdeining zou be‐
gonnen zijn 15 à 20 miljard jaar geleden. 
Alleszins merkwaardig hierbij is dat 80 % van ons heelal zou bestaan uit ‚donkere materie’, niet waarneembaar. “Zou” want veel lijkt hier nog op SF. 
Minder speculatief: de teloorgang op aarde en de overbevolking maakt ruimtevaart op grotere schaal urgent?
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Biologie 

Onder de benamingen ‘natuurlijke historie’, ‘plant‐ en dierkunde’ de eeuwenoude studie van natuurverschijnselen en allerlei wezens, met praktische toepas‐
singen in geneeskunde, landbouw en veeteelt, jacht e.d. Ook hier beijverde Aristoteles zich voor een indeling en beschrijving. Wat de mens betreft lag de 
nadruk eeuwenlang op genetica, embryologie. Vanaf de zeventiende eeuw werd onderzoek met microscopen mogelijk. Hooke ontdekte cellen in plantaardige 
weefsels, Virchow celdeling. 
Met Lamarck ‐van wie de term ‘biologie’stamt‐ verschoof de aandacht naar ‘natuurlijke selectie’ middels mutaties van natuurlijke eigenschappen. Ch. Darwin 
maakte de ‘evolutietheorie’ populair en kreeg een conflict met de kerkelijke leer. Het was het boek van P.H. Simon Questions aux savants over deze discussie 
en Monod die de rol van God wou vervangen door het toeval wat de aanleiding werd tot deze reeks “Een eeuw…”. 

Achteraf gezien lijkt het een puzzel: stuksgewijs geaccumuleerde weetjes en ontdekkingen. Zo bijvoorbeeld: Anatomie (A. Vesalius), celtheorie (R. Hooke), 
bloed‐toevoer en hart (W. Harvey), erfelijkheid (G.J. Mendel etc.), besmetting en epidemiologische behandeling (L. Pasteur), penicilline (A. Fleming), DNA (Fr. 
Crick/J.D. Watson). Deze namen dienen meestal uitgebreid tot voorlopers, een team of meerdere. Zie ➛Geneeskunden. Andere ontwikkelingen horen beter 
thuis in een kalender: 

1952 “Eerste” experimentele cloning van dieren. In 1997 het schaap Dolly. 
1953 J.Watson en F. Crick bedachten de dubbele helix‐structuur van DNA. 
1956 Vroegste anticonceptiepil (V.S.). 
1960 J. Goodall merkte dat een van haar chimpansees een ‚werktuig’ gebruikte om mieren te vangen. Intelligent? 
1964 Ontwikkeling van de ‚tranquillizers’ valium, prozac. 
1967 Dr. Chr.Barnard waagde de eerste harttransplantatie. De patiënt overleefde dit 18 dagen. 
1973 Echografie (ultrasoon) toegepast voor gynecologie (en familiefoto’s). 
1978 Louise Brown eerste proefbuisbaby. 
1983 Prof. L. Montagnier beschreef het HIV‐virus (Aids). 
1992 Meer en meer scanners (o.m. MR, PET), elektronische beeldvorming, sedert de zeventiger jaren gebruikt voor diagnose, ook in neurologie. 

A. Vesalius R. Hooke W. Harvey G.J. Mendel L. Pasteur A. Fleming Fr. Crick



27

Het verzamelwerk van KU Leuven Wetenschap nu en morgen (1989) besprak onder “Medische wetenschappen” 9 secties, voorts nog verwante disciplines als 
psychologie, psychiatrie, farmaceutica, tandheelkunde en kinantropologie. 
Het beroemde naslagwerk The Merck Manual telde in de eerste editie van 1899 (als facsimile herdrukt honderd jaar later) 192 blz.; in de zeventiende(1999) al 
2833 p. dundruk. 
De materie valt nauwelijks nog samen te vatten. 
Een en ander kenmerkt de evolutie: ontstellende groei met talloze specialiteiten, klinieken als labyrinten, een groot tekort aan harmonie, zelfs aandoeningen 
verwekt door de medische instellingen (bijwerkingen, ziekenhuisbacterie). Om niet te gewagen van de oude verzuchting: 

“From the cradle to the hearse 
take care of your doctor’s purse.” 
Banaal, maar niet voor de patiënt. 

Terug naar biologie. De breuklijn is reeds vermeld voor andere gebieden: het wereldbeeld werd agnostisch tot ronduit atheïstisch (recent J. Monod, R. Dawkins). 
De verwachting in biologie en geneeskunde was eeuwenlang gelovig, al vervaagde de Schepper meer en meer tot een levenskracht en doelgerichtheid (van 
Aristoteles’ entelechie tot het vitalisme) ‐vervangen nu door blind toeval of het vertrouwen hinc et nunc op een elektronenmicroscoop. Tot een virus toe‐
slaat...Wreekt God zich telkens weer op menselijke hubris? 
Af en toe breken toch te veralgemenen structuren en processen doorheen de jungle van specialismen: fotosynthese, immuunreacties, DNA van genen. Ook 
biologen vrezen voor de vervuiling van het milieu dat een netwerk vormt (ecologie), voor het teloorgaan van de biodiversiteit, de gevolgen van genetische 
manipulatie en biotechnische experimenten (bevruchting in vitro, de “pil”, cloning). De natuur laat zich niet ongestraft verknoeien. Buiten en boven het zo‐
veelste budget en de zoveelste hype blijft de verantwoordelijkheid van een wetenschap die in de eerste plaats zich moet inzetten voor natuurbehoud en 
eerbied voor het leven.

J.D. Watson J. Goodall L. MontagnierCh. Barnard R. Dawkins AristotelesJ. Monod
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Fysische en sociale aardrijkskunde 
 
Hoe werd ca zestig jaar geleden bij ons aardrijkskunde onderwezen in de L.S.en het S.O.? Leerlingen kregen boekjes over België ‐na een korte inleiding over kos‐
mografie→Sterrenkunde (ons zonnestelsel) ‐themata over bijv. de waterlopen, het reliëf¨, steenkoolbekkens en zware industrie, steden t.o.v. het platteland... Ge‐
ïllustreerd met door het veelvuldig ontrollen verrimpelde wandplaten. Geheugenlessen moesten een en ander “erin stampen”. Schoolreizen vulden deze 
didactiek aan: Brugge, Gent, Antwerpen (de Zoo). Vooral 'de Ardennen', verder en bergachtig, waren geliefd: Han (grotten), Namen en Dinant (rotsen). Het vak 
stond bekend als 'van buiten te leren', met evenwel een magere oogst aan punten (in de Hogere Cyclus nog slechts één uur per week). Maar sowieso nodig en in‐
teressant. 
De fysische aardrijkskunde heeft sindsdien enkele gedaantewisselingen ondergaan: meer en meer gelinkt aan→Ecologie, Meteorologie/Klimaatkunde. Geomor‐
fologie (studie van de vormen van het aardoppervlak) werd het richtsnoer. Andere termen die frequent terugkeren: 

• erosie: afslijting van de bodem door de werking van stromend water, de zee, ijs en wind 
• hydrografie: beschrijving van allerlei waterlopen en hun stroomstelsel 
• Kwartair: jongste geologische periode, omvat de Prehistorie 
• sediment: afzetting, zie erosie 
• verwoestijning      

De aarde wordt ingedeeld in regio's van koud, gematigd en heet klimaat. Zoals voor →Geologie is chronostratificatie (in tijdvakken) be‐
langrijk. Fossielen worden gedateerd via vooral de koolstof14‐methode, boomringen, magnetisme. Erg actueel tegenwoordig is de vraag 
naar de evolutie van het →klimaat, inzake de opwarming. Is deze van recente datum, mensgebonden of een natuurlijk verschijnsel? 
Een belangrijk hulpmiddel voor elk soort aardrijkskunde is vanouds de cartografie. Het bekendst zijn de kaarten volgens de Mercatorpro‐
jectie: de driedimensionale aardsfeer wordt geprojecteerd op een tweedimensionaal vlak, de afmetingen herleid tot een schaal (bijv. 
1:10.000, 1 cm op de kaart dient gedacht als 100 m in werkelijkheid). Ook de atlas‐bol is nog in gebruik. Reliëf kan nog worden gesugge‐
reerd door stereografie en anagliefen (in twee kleuren). 
De gps‐plaatsbepaling middels satellieten is nuttig voor geografie. Dit alles kan gedigitaliseerd. →Semiotiek is behulpzaam bij het ont‐
werpen en interpreteren van de 'legende'‐tekens. 

Sociale (voorheen 'menselijke') geografie besteedt meer aandacht aan gemeenschappen en hun relaties. En raakt dus →Antropologie, 
Economie, Politieke Wetenschappen, Sociologie. En uiteraard Geschiedenis, in het verlengde van vroegere Land‐ en volkenkunde. We‐
zenlijke vragen betreffen territorium en milieu, hulpbronnen en tewerkstelling, onderlinge relaties. 
Economisch onderscheidt men een primaire, secundaire en tertiaire sector. Voorts agrarische geografie (teelten, voeding etc.), industriële (mijnbouw, verwer‐
kende nijverheid) en de tertiaire sector (diensten, handel, bankwezen, transport, toerisme...). Er is een trend naar verstedelijking. Politiek hebben (ooit) kolonies, 
machtsblokken en (nog steeds) taalgebieden een rol gespeeld. Alleen al dit laatste toont het belang van geografie. In onze tijd dreigt een andere factor het even‐
wicht te verstoren: bezorgdheid voor het milieu gaat iedereen aan, overstijgt de verschillen. 
Recente problemen spruiten voort uit overbevolking en migratie. Wie bereikt wat en waarom? De kansen zijn nog steeds ongelijk. Zulks blijft te wijten deels aan 
eigen inzet en ontwikkeling, deels aan wat anderen w.o. de overheid begunstigen of toelaten. Welke bevolkingsgroepen krijgen toegang tot welke beroepen, 
welke woonst, welk vervoer, tegen welke kosten? De samenhang blijft complex, vol vooroordelen. 
Een modewoord is “verbondenheid”. In hoeverre meer dan retoriek? 

Mercator
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Geologie 
 
Deze betrekkelijk jonge wetenschap (Ch. Lyells Principles of Geology dateert van ca 1830) betreft de studie van de atmosfeer→Meteorologie, biosfeer→Biologie, 
hydrosfeer →Aardrijkskunde, lithosfeer en aardmantel. En omvat zelf nog kristallografie, mineralogie, petrologie en stratigrafie. 
Dat bijvoorbeeld bouwkunde geologische inzichten behoeft (ondergrond, landschap, materialen) is al langer evident. 
Zeer belangrijk hier de tijdlijn, de verscheidene strata en hun datering. De aarde zou 4,6 miljard jaar oud zijn. De diepste boringen naar de aardkern gebeurden 
tot dusver in een Russische mijn (12 km) resp. de diepzee (10.912 km ). Meer en meer gaat geologisch onderzoek op aarde gepaard met oceanografie (bijv. 
het Joint Oceanographic Institution for Deep Earth Sampling, JOIDES). Ook het aardmagnetisch veld (dat vaak van richting verandert) dient onderzocht. 
Een belangrijke theorie werd, ondanks aanvankelijk grote tegenstand, deze van de continentverschuiving (A. Wegener), of schollentektoniek. Eén oercontinent 
Pangaea zou in de loop der eeuwen zijn opgesplitst in meerdere continenten. Hun bewegingen en botsingen verklaren de aardbevingen. 'Subductie' werd in 
deze contekst een relevant begrip. De uitvinding van de seismograaf en het netwerk van meetstations heeft uiteraard een groot praktisch nut voor de detectie 
en beheersing van natuurrampen. Dat geldt ook voor de monitoring van vulkaanuitbarstingen. Beide een helaas steeds actueel onderdeel van geologie. 
Zoals de acuut geworden speurtocht naar grondstoffen. Energiedragers werden olie‐ en gaswinning, het exploiteren van steen‐ en bruinkool, uraniummijnen. 
Zij steunen op geologisch onderzoek, w.o. de studie van micro‐organismen middels o.m. de elektronenmicroscoop. Bepaalde grondstoffen ontstonden immers 
uit vergane, soms versteende dieren en bossen. 
Terug naar de actualiteit. Er is de groeiende bezorgdheid over het peil en de kwaliteit van het grondwater. En het afvalprobleem groeit tot een planetaire 
crisis o.a. door bergen plastics en de zeer lange termijn‐dreiging van radioactief afval. 
We beseffen steeds meer hoe nagenoeg elke wetenschap tot een ecologische schaduw voert. 
Meer hierover in WEL van juni 2015.        
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Antropologie 
 
De negentiende‐eeuwse of oudere etnologie (van Gr. ethnos, volk)/volkenkunde steunde op de expedities en het veldwerk van taaie reizigers die in kaarten 
en samenvattingen bestudeerden de raskenmerken en woonplaatsen van vreemde stammen, hun arbeid, zeden en gewoonten op ieder gebied, hun taal en 
religie, contacten met andere etnieën enz. Hun inzichten en notities vormden de basis voor verder, vaak meer gespecialiseerd onderzoek. Tot deze pioniers 
behoorden G. Sumner, Tyler, Fr. Boas, Br. Malinovsky, het echtpaar Bernatzik. Niet zelden werkten ze samen met katholieke en protestantse missies en hun 
koloniale overheid. Met soms botsingen tussen politieke en kerkelijke belangen en wetenschap. 
Een eeuw later andere accenten. De biometrische kenmerken (grootte van de gestalte, teint, type haardracht, schedelomvang en vorm van het gelaat…) 
kregen niet meer de grootste aandacht. Exotische volkeren werden nu meer als organische gehelen gezien, hun leefpatronen (verwantschap, voeding) en my‐
then→ als structuren. Zo de invloed van →Taalwetenschap op Cl. Lévi‐Strauss. Volkenkunde werd culturele antropologie. Ondertussen stierven meer en meer 
natuurvolkeren uit (lees Levi‐Strauss’ Tristes Tropiques); de biodiversiteit van de planeet ging teloor. Deze dreigt door het globalisme een MacWorld te worden 

De kritiek op het kolonialisme nam toe (→sociologie, politieke wetenschap), meer volkeren beschuldigden de blanke heersers van onderdrukking en uitbuiting, 
vochten zich vrij. Ook cultureel, zij het vaak in de taal van de kolonist (“Négritude”‐beweging). Antropologen moesten zich verweren tegen de beschuldiging 
van etnocentrisme, minachting t.o.v. de autochtone culturen, racisme. De eigen beschaving blijft de maatstaf? Is beschavingswerk cultuurimperialisme? Velen 
trachten dit te ‘dekoloniseren. 
Marxisten vroegen meer aandacht voor concrete materiële aspecten van een systeem, de sociale netwerken, politieke implicaties van meer zelfstandigheid. 
Doch hun parolen smaakten naar een nieuw imperialisme. Moest de Derde Wereld communistisch worden?  
Hedendaagse antropologen volgen ook de problematiek van migratie (→migratie: sociologie) tijdens en na de volksverhuizing. In deze nieuwe context, wat 
met ontwikkelingshulp? 
Mee met de mode van het →postmodernisme verklaarde cultuurrelativisme (o.m .M. Herskovits) dat alle culturen en hun inhoudelijke normen relatief zijn, 
gelijkwaardig. 
Culturele antropologie werd ‐het lijkt onvermijdelijk‐ meer en meer gespecialiseerd: medische antropologie (o.m. psychiatrie) die aanleunt bij→ natuurge‐
neeskunde, →wiskundige antropologie (bijv. de oudste telsystemen), economische antropologie,→ etnolinguïstiek e.a. Op politiek gebied blijven de discussies 
volk versus natie, culturele eigenheid tegenover “transculturele communicatie” en dito appropriatie bij ons onverminderd actueel.    
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Last but not least betekent hier: geen reisverslag, geen dichtbundel, geen verhalen of roman noch essays‐maar interviews en buitenbeentjes.  
Jos Arets, Nederlander uit Sittard, was altijd en stipt present in onze cursussen en vieringen. Volbloed Limburger, carnavalist. Geen wonder dat hij zich inliet 
met volkskunde in verenigingen, regionale journalistiek en Heksen en duivels in de beide Limburgen (2004). Een populaire maar andere benadering dan (wijlen) 
prof. A. Roeck ‐de co‐lector‐ gewoon was (studenten tekenen herinneringen op van bejaarde zegslieden). Dit boek (later uitgegeven) bevat vertelsels maar 
ook persknipsels. Met de achteruitgang van het landbouwkarakter en de invloed van de R.K.K. verdween ook heel wat volksgeloof. Ook Peter Budai, van Hon‐
gaarse afkomst, hielp delven in het familiaal verleden met zijn praktisch bedoelde Opstellen van stambomen. Een praktische handleiding (2003). Deze studie gaat 
uit van een familiegeschiedenis, daarna van geschreven e.a. bronnen (waarbij de auteur het belang voor de genealogie van de computerprogramma’s der 
Mormonen benadrukt). Deze scriptie, eveneens nuttig voor autobiografisch schrijven, verdient publicatie. Budai werd later medewerker in het Museum voor 
Midden‐Afrika te Tervuren.  
Het eerste voorstel van de flamboyante Nick Meynen voor een eindwerk (brieven aan ministeriële kabinetten en media) moest ik afwjzen als te zeer promotie. 
Volgden de“columns” van Afgrondig (2014), grotendeels samengesteld als het reisverslag van een tocht naar Vietnam met vrouw en kleutertje Flora. Het 
tweede deel bestaat uit kritische artikels over de neoliberale wereldeconomie, vervuiling e.d. Andere “groene” manifesten van hem zijn verschenen bij 
uitgeverij Epo. 
Wat denken kansarmen zelf? We komen het slechts zijdelings te weten in de zeven interviews van Thierry Scheers Ik zie wat er niet is. Getuigenissen over en door 
kansarmen (2012). Hun houding t.o.v. ‘officiëlen’ komt hierin aan bod, maar ook tegenover migranten en elkaar. De meeste geïnterviewden werden echter de‐
gene die beroepshalve werken met kansarmen, waarschijnlijk omdat deze zelf geen risico willen lopen door kritiek. Opvallend het belang gehecht aan kleding, 
wooninrichting en algemeen ‘menselijk opzicht’. Zieken en langdurige steuntrekkers voelen zich het ergst geviseerd. 
Scheers was in zijn Gemeente Heist‐op‐den‐Berg actief met programma’s voor kansarmen (o.m. goedkoop koken), verhuisde later deeltijds naar Indonesië 
waar hij reis‐journalistiek beoefent. 
In De groei van een medium (2008) schetste Annie Van den Broeck een deelgeschiedenis van de Openbare Omroep (BRT, vrt) sectie Nieuwsdienst. Zelf was ze 
jarenlang medewerkster op de sport‐ later algemene nieuwsredactie. Het chronologisch overzicht reikt van 1931 tot 2007, telkens tegen de politieke achter‐
grond. Veel informatie is verwerkt. 
Co‐lectrice Kr.Bonneure  vond de benadering overladen en signaleerde taalfouten. Zelf had ik een en ander meer kritisch gewenst, maar dat is niet evident 
voor een werkneemster. 
Te kort werd Een lach en een traan… , Interviews door Katrien Van Haecke (1998) met zes jeugdauteurs. De vragen bleven uniform, enkel Br. Minne kon nuance‐
ren. 
Vanuit Mexicoreizen en een grote belangstelling voor Zuid‐Amerikaanse culturen ontstond de bloemlezing Precolumbiaanse Meso‐Amerikaanse literatuur. 

Uit de eindwerken: varia (slot)
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Azteken en Maya’s. (2008) door (helaas wijlen) Leo Vekemans. De culturen van de Azteken en Maya’s heeft hij netjes geografisch en historisch ingeleid. In de 
bloemlezing (met  eigen vertalingen naar het Spaans en Engels) ontroeren (achteraf apocalyptish aandoende) teksten van volkeren die door het toenmalige 
Spanje en Portugal werden uitgemoord. Een blijvende smet op het christendom!   
We sluiten deze bespreking van alle eindwerken van de UWLM af met Guy Willems’ Van Sir Francis Bacon tot Aphex Twin. Een reis doorheen de geschiedenis 
van de elektronische muzek en de relatie met bepaalde media. Als bijzonderste kenmerken van de elektronische muziek verwijst hij naar de computers en de 
impact van/op media.j. Het lijvige werk (130 blz.) ‐grotendeels opsommend‐ is rijk geïllustreerd. 
Zo werden cursisten aangezet zich maandenlang in te laten met een zelfgekozen thema., Oefening in volharding…
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Voor het belangrijkste is er het minste tijd. Dag in dag uit voelen we ons opgeslorpt door de ‘dringende’ noden van actua en trivia, de waan en verveling van 
elke dag. Er is een economische crisis, een plandemie (‘Great Reset?) of natuurramp nodig om ons wakker te schudden  tot een door de media opgefokte 
alarmtoestand. In perspectief gezien niet meer dan eb en vloed‐en vaak geënsceneerd. 
Antwoorden dus en vragen. Die woekeren latent vele jaren. Soms, bij een overlijden, ongeval, geboorte, verandering van beroep of partner blijkt veel nog 
steeds urgent, niet opgelost. En we piekeren weer, even. Waarom? Waarom? Tot de verdoving door alledag ons weer overmant.  
 
 
1   De altaren leeg? 

Het valt op hoe zelden God nog genoemd wordt zowel in studies als in romans. ’Hij’(?) lijkt afwezig. Maar dat geldt ook voor het idealisme van de grote ide‐
ologieën (nationalisme, marxisme…). Afgeschrikt door de (burger)oorlogen en dictatuur die er het gevolg van werden. Uitgehold door een zielloos egoïstisch 
materialisme, het enige geloof van de meesten. In twijfel getrokken door een postmodernisme dat alles relativeert behalve zichzelf. Tijdelijk uitgevlakt door 
de zorgen van het moment (klimaat, economische recessie) en het toekomstbeeld van een globalistisch bestuur met als enig ideaal winst, mogelijk gemaakt 
door elektronische massacontrole (w.o. propaganda en censuur via verknechte of omgekochte media ) en georganiseerde armoede (o.m. door sanitaire dic‐
tatuur). Het woord is nu aan A. Huxley, W. Jens, G.Orwell, E.Snowden, de dystopie. 
God is mens geworden, een onmens. Die kan geen antwoord bieden aan het heilloze van Darwin en Monod. De R.K.K. heeft zich niet hersteld van de pedofilie 
(nu ook homofilie) en het odium zo vaak de ‘boelin’ (aldus Luther) te zijn geweest van regimes. 
Voor wie of wat dan nog respect? Zeker niet voor de graaizucht en leugens van de meeste politieke partijen. Ik noem ze vaak ‘corrupt’. Waarom? Ze beweren 
zich in te zetten voor het heil van de gemeenschap, doch zorgen onder die dekmantel van ronkende woorden voor het eigen profijt. 
Wat biedt nog houvast? De natuur, zonder twijfel. En voor wie haar vergeet zijn en blijven er de waarschuwingen: tsunami’s, bosbranden, hittegolven, wa‐
tersnood… Gelukkig zijn er nog de grote Ordeningen w.o. kosmologische en de weldaden van ieder seizoen. De studie van de mens, dieren en planten ‐met 
steeds meer technische hulpmiddelen‐ blijft wonderen van ingeniositeit en schoonheid onthullen naast op de laagste niveaus de wreedheid van “eten en ge‐
geten worden”. Verwondering en bewondering, of cynisme ‐het blijft een keuze. Dagelijkse meditatie wordt tot een must in deze ontwaardende tijden. Alles 
moet doorheen de filters van de Leegte. 
Het lijkt helaas voor velen niet meer mogelijk te geloven in een God de Vader die het lot van elkeen ter harte neemt. Misschien ondervinden heiligen of zeer 
devote lieden nog zo’n godsbeeld; de meesten hebben andere ervaringen… 
Wie/wat komt dan in de plaats van zo’n oppermachtig én barmhartig heerser? Ik denk hierbij aan Plato’s Nomoi, de vertrouwde deugden geroemd door  

Antwoorden
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Aristoteles en de Stoïcijnen. Zijn zij bindend ook voor God? Ik zie ze thans eerder comparatief dan absoluut: … bijvoorbeeld deze handeling is moediger dan… 

eerlijker 
hulpvaardiger 
reiner 
onbaatzuchtiger 
matiger 
wijzer dan…. 

Men zou als ‘God’ een incarnatie wensen van al deze deugden. Daar moet men echter aan toevoegen: het mysterie, want het wezen van God blijft onkenbaar. 
Een maatvol, uiteindelijk goedertieren, transcendent wezen? Ik beschreef de deugden in mijn Het Virtuele Universum. Inleiding tot de virtualistische wijsbegeerte 
en studie der verbeelding (Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2007). 
Ik aarzel niet een onderscheid te maken tussen ‘lagere’ en ‘hogere’ mensen. De norm is onbaatzuchtigheid. Deze leidt tot een hiërarchie van waarden en le‐
vensvervulling. Van hoog tot laag: 
Een leven gewijd aan bezinning en caritas, toegewijd aan kunst of wetenschap, in dienst van een gezin, van vooral zichzelf (beroep) met legale middelen, of 
illegale. Deze motivatie beoordelen lijkt me zinvoller dan het schwärmen met weelde, diploma’s, status, bekendheid of andere“suksessen”. Er zijn veel (de meeste?) 
povere miljardairs, ondanks hun hype. Hoe ik tot deze en andere overtuigingen ben gekomen kan men lezen in Mijn zoektochten (WEL, Leuven, 2017 ). 
 
 
2   Waarom wiskunde? 

Die vraag is me dikwijls gesteld. Ik was leerling in de Grieks‐Latijnse afdeling van het Brugse Sint‐Lodewijkcollege. Zonder interesse voor, ja met een hekel aan 
vakken als meetkunde en driehoeksmeetkunde, verkwanseld door leraars Militaire School als bijverdienste zonder interesse of pedagogische talenten. Jaren 
dobberde ik in deze onwetendheid (en slechte rapporten) tot ik voor mijn tweede studie (na Germaanse filologie te Leuven Toegepaste linguïstiek in Diepen‐
beek) geconfronteerd werd met te weinig kennis over statistiek, logica en informatica. Ik trachtte deze lacunes in te halen door een systematisch overzicht 
van delen van de wiskunde. De studie leidde later tot een eindwerk (Basisbegrippen van de telecommunicatietheorie, P.U.C., Diepenbeek, 1975), een serie in 
De Standaard over nieuwe strekkingen in de wiskunde, en de boeken Wiskunde voor morgen (Acco, 1990) en De mathematische muze (WEL, 1990, raakpunten 
wiskunde en literatuur). Ook heel wat literair werk (en inzichten aangaande de Kabbala) kwam onder die invloed . 
Ik ben dan ook dankbaar dat prima vulgariserend werk van E.T. Bell (biografisch), E.Colerus, I.Stewart e.a. w.o. Prof. A. Warrinnier (topoloog die onze cursus 
in de UWLM volgde) mij de weg hebben gewezen. Ook van prof. J. Teugels, statisticus, heb ik veel geleerd. En vanuit een heel andere optiek, de bijlessen over 
wiskunde, logica en statistiek die we gaven in de Leuvense Onderwijsdienst. Welke onderwerpen zijn de moeilijkste? Waarom? Hoe deze uitleggen? 
Vanuit deze laatste ervaring heb ik getracht een brug te slaan tussen wat toen gold als “taalaanleg” en “wiskundeknobbel”, een nefaste tegenstelling (ook 
soms vanuit het P.M.S. of C.L.B.) waarmee ik het nog steeds niet eens ben. Zoals toegelicht in Wiskunde voor morgen (blz.124‐ 128) kan een mengmethode 
(wiskunde‐onderwijs voorstellen als het aanleren van drietaligheid). Behulpzaam zijn:  
1. ‘Nederlands’ de “gewone” zinnen w.o. definities, bewerkingen , stellingen e.d.  
2. ‘Frans’. Codes van symbolen, meestal afkortingen en 
3. Engels. Grafische uitbeeldingen, behulpzaam zijn.. 
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Zo vertaal je: “7 is een element van de verzameling natuurlijke getallen waarvoor geldt dat …” 
     7∈.   
Dit vergt (voor de leraar) meer werk (door meervoudige notatie) maar neutraliseert de verfoeide ‘wiskundige’ geur: men leert gewoon een deels andere taal. 
Wiskunde is immers (logisch correct) onder meer een complex van andere codes. 
Ik voelde m’n nieuwsgierigheid geprikkeld door een bewering van A. Einstein dat de formules in zijn vroegste publicaties “somewhat inexact“ waren, las deze 
na en lette vooral op de formules met c (lichtsnelheid). In 1997 verspreidde ik de paper On the (Ab)uses of c ±≥1 in Theoretical Physics. Ik vind, met J. Huizinga, 
dat theoretische fysica steeds meer vervreemdt van het gezond verstand en de modale burger verplicht tot SF. Men zal streven naar de eenvoud van G.Peano. 
De lichtsnelheid, hoeksteen van de relativiteitstheorieën, inmiddels omstreden, blijkt wél veranderlijk (waarnemingen sedert de Big Bang) en soms hoger dan 
de “limietsnelheid” (in kosmische straling), bovendien zijn de relativiteitstheorieën niet in overeenstemming met de kwantumtheorie. En worden bedreigd 
door de (super)snarentheorieën. De persoonlijkheidscultus rond Einstein was/is vooral Amerikaanse politiek. Te bedenken dat er veel voorlopers waren van 
de befaamde formule E= mc2, o.m. Em. De Châtelet ‐vertaalster van Newton‐ Ek (kinetische energie)= α mv2 en andere uit de klassieke mechanica. 
Wiskunde vormt een geheel van onmisbare structuren, doch is uiteindelijk ‐zoals logica‐ niet bewijsbaar. Ik werd lang geïntrigeerd door grondslagenonderzoek 
(G. Cantor, K. Gödel, K. Lorenzen, B. Russell) en de opbouw van getalverzamelingen. Eindigen deze met de hypercomplexe? 
Een nieuw, samenvattend concept is nodig voor: 
     ‐ Onbepaalde termen en vergelijkingen (bijv. x+y= z, of ai + bi, cn e.d.). 
     ‐ ‐n! (faculteit van een negatief getal). 
     ‐ Bewerkingen met nul en al wat oneindig heet (zie limieten, infinitesimalen, transfiniete getallen) duaal, bivalent of meerwaardig (bijv. ±). 
Als hypothese bedacht ik de virtuele getallen en figuren. Op de getallenas strekken zij zich uit horizontaal van + ∞ tot ‐∞ met 0 in het centrum (‐ 0 en +0). 
Vertikaal (imaginaire as) van +∞ i tot ‐ ∞ i ). Deze eenheidscirkel (ik volg de Argand ‐voorstelling) beslaat één virtueel getal v1. 
Er zijn veelvouden (bijv. 5v, 102 v), bewerkingen 6v ‐3v, breuken (bijv. 1/5 v, 7/102 v), ook machten en wortels mogelijk. Evenwel let op dat het teken binnen 
de eenheidscirkel nergens verandert door de bewerking. 
Meer hierover in Mijn zoektochten hfdst. VI. 
Waarom wiskunde? Zij is vaak een tegengif geweest tegen de opwinding en dromen van literatuur. En heeft mijn studie van de verbeelding en semiotiek 
helpen structureren.  
Anderzijds moeten wiskunde en fysica ‐en zeker hun technologische toepassingen‐verantwoordelijk tekenen voor fatale wapensystemen, van A‐bom en gifgas 
tot cyberwar en informatiesystemen gebruikt in het bankwezen. Men onderschat de gevaren van het algoritmisch denken (met beperkte keuzemogelijkheden). 
Regelmatig dienen de vertrouwde denkpatronen en formules weer in vraag gesteld bijv. de één‐op‐één afbeelding‐methode bij G. Cantor, het goochelen met 
dimensies in snarentheoriëen etc. Men kan niet straffeloos het gezond verstand negeren. De driedimensionale kosmos blijft onze toetsteen. 
 
 
3   Ideaal beeld van de schrijver 

Ik mag bogen op een ervaring van 66 jaar als schrijver, 44 als lesgever literatuur. Vanuit die ervaring zijn mijn opvattingen geëvolueerd ‐af en toe meegesleurd 
door trends en tijdsgebrek‐ maar grotendeels en wezenlijk constant gebleven. Ik werk langzaam en indien mogelijk zorgvuldig, volgens een plan. De mede‐
werking aan bladen e.a. tijdens mijn journalistieke periode (van Ons Volkske, Spectator, De Standaard, Het Nieuwsblad, Radio 3, tot Punt) heeft mijn werkwijze 
en het tempo tijdelijk verhevigd, aangepast aan andere genres, maar mij niet aangetast. En is vermoedelijk de leesbaarheid en het spectrum van onderwerpen 
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ten goede gekomen. Het betere, belangrijker werk schuilt in mijn gedichten, kortverhalen, novellen, romans en essays. 
Temidden een ongunstige tijdgeest in Vlaanderen, een periode van gemelijke middelmatigheid, stuntjes, pomo, lafheid. Literatuur ‐of wat daarvoor doorgaat‐ 
wordt onmiddellijk ingelijfd, ‘ingekapseld’ is een beter woord, in partijpolilitiek die bestemt wie wordt bekroond, beloond met een reis‐, werk‐, productiebeurs 
en wie niet. Of wordt gecensureerd en doodgezwegen. De kliek entre nous beslist. Ik ontving nooit welke beurs dan ook van het VFL, werd op latere leeftijd 
(2018) nog geschrapt door de Schrijverslezingen. Waarom? Te kritisch t.o.v. de corruptie in de sector. Censuur en soms broodroof werden af en toe het lot van 
Guido Gezelle, Paul Van Ostayen, Wies Moens, Filip De Pillecijn en andere Vlaamsgezinden. Het gevolg is bij sommige auteurs ‐die naam niet waardig‐ een 
grote kruiperigheid t.o.v. bepaalde politici en professoren. Zij geven liefst het voorbeeld van verloedering en banaliteit ‐altijd in en populair. 
Mijn credo is anders. De échte schrijver dient niet de macht, noch de markt, is niet te koop of te huur. Hij blijft zoveel mogelijk integer, onafhankelijk ook 
tegen de modes in. Er bestaat een formule om de werkelijke waarde van een (kunst)werk voor ogen te houden: 
W (de werkelijke waarde) komt tevoorschijn zodra je van bijv. een boek aftrekt het commerciële opzet (c), politieke steun/subsidie (p), elke imitatie (I). Meer 
positief uitgedrukt de hoge eisen van esthetiek: Visie w.o. morele Verantwoordelijkheid, Vakmanschap en Verbeelding. Een echt schrijver zal protesteren 
tegen onrecht en immoraliteit ‐daarvan zijn vele Russische auteurs moedige toonbeelden. Schrijvers moeten het geweten zijn van hun volk. Ik heb o.m. ge‐
protesteerd tegen de verengelsing van onze taal, devaluatie van het onderwijs, politisering van cultuur en wetenschap, verloedering der geneeskunde (De 
Eed van Hippokrates afgeschaft dus wildgroei van abortus, euthanasie, coronadictatuur met schending van onze grondrechten, de overheersing door de 
officiële chemische geneeskunde). Ik heb niet gezwegen ook wanneer dit opportuun zou geweest zijn. 
Tot “vakmanschap” reken ik de kennis van genres en stijlen, de literaire tradities wereldwijd, grondig de moedertaal. De schrijver wordt een vakman met een 
ruime algemene ontwikkeling, studeert levenslang. Dit waren /zijn ook de idealen van onze opleiding. 
 
 
4   De verbeelding conserveren 

In WEL en Digiwel zijn bij herhaling de essentialia (methodes, indelingen,thema’s) van de studie der verbeelding uiteengezet. Deze hoeven hier niet hernomen. 
Wel herinner ik aan de noodzaak de belangrijkste uitingen van de verbeelding te conserveren voor latere studie en als cultureel erfgoed. Dit gebeurt wel voor 
planten (Groenland, Kew) en ‐onvoldoende‐ over dieren.    
Volgens welke indeling(en) deze uitingen ordenen en bewaren? De ruimste zonder twijfel zijn de bestaansniveaus, verfijnd naar de modi en verbeeldings‐
functies. Omwille van de herkenbaarheid kan een parallelle classificatie opgesteld volgens de regio, de periode, godsdienstig verspreidingsgebied. Zulke bezigt 
de gebruikelijke benamingen. 
Niet alleen biosoorten sterven uit, ook culturen, zeden en gebruiken, talen, gemeenschappen. Waarom niet ‐naast de natuur, en terecht, de mens ter hulp 
snellen en zijn veelsoortige fysieke, mentale, creatieve en spirituele geschiedenis in kaart brengen en behoeden tegen verwaarlozing en vergetelheid? De ver‐
beelding is de ziel van elke beschaving. Ik begrijp dat het niet mogelijk is dit erfgoed te onttrekken aan musea, instituten, universiteiten en privécollecties… 
doch een verfijnd netwerk van adressen, inventarissen en andere overzichten, video ‐en audiomateriaal incluis, moet een en ander helpen oriënteren en 
deels vervangen. Een internationale instantie (Unesco ?) kan daar borg voor staan ‐maar moet politieke besmetting mijden. 
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Gedichten

De waterkant 
 

Hier is het verstomd, overbodig:  
het geraas, het gedaas 
van markt of straat. 
 
Door het eiderdons van de mist 
drijft een Scheldeboot, naamloos, 
nog. 
 
Omarmend het zwarte water 
danst de kiel 
de tango der eenzamen 
hoofs buigen wilgentakken  
voor de rouwsleep van de boeggolf. 
 

Jacques Hoste 

Hier treurt men om een dode zoon, 
Mistdruppels leken van tak naar blad, 
aan troost noch noodlijnen nood. 
 
Hier hakt men in  gebalsemde alleenheid 
de trossen van het verlies los. 
 

De misthoorn klaagt. 
In de kruinen van de populieren 
schuiven kauw, houtduif, geruisloos, 
het ooglid over het vochtige oog. 
 
Leesbaar nu: witte runnen op de roestige huid 
van de opdoemende boot uit de nevelsluiers 
“Styx”? 
Nee: quo vadis? 
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Chantal Verhulst

De wind waait rust-loos:  
‘Waai, woei, waai,’, alles omver!  

Roer-loos blijft mijn hart…  
 

De wind waait rust-loos:  
‘woei, waai, woei’, alles omver!  

Bodemloos mijn hart…  
 

De wind is wind-boos:  
‘WAAI, WOEI, WAAI’, alles omver!  

Wind-stil blijft mijn hart.  
 

De wind fluistert zacht:  
‘waai, woei, waai’,  

 
‘Blij!’, zegt mijn hart. 
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Weggaan 
 
 
Samen met je spiegelbeeld de kasten leegmaken. 
Spaarzaam kijken naar het begin. 
Zwaaien bij het gesloten raam 
naar de vader van het verdriet. 
 
 
Een appel eten in hongerige stilte 
aan de ongedekte tafel waar de stoel verloren staat, 
slenteren door de kale gang, 
walsen met het lege glas in koude handen. 
 
 
Flessen later, verdrinken in de roes van de rivier, 
piraat worden van de langste zee, 
aanspoelen op een kiezelstrand, 
en bladeren in het album zonder vuurtoren. 

Tine Verschoot
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De Noord‐Franse zon brandt in mijn nek en het zweet loopt langs mijn rug naar mijn 
billen toe. Overal om me heen oker. Enorme graanvelden baden in het zomerse licht en 
het verdorde gras van de wegberm ruikt vertrouwelijk. Aards. Tegen een helblauwe 
lucht met enkele vage witte strepen erdoorheen spelen zwaluwen tikkertje. ‘We zijn er 
bijna, we zijn er bijna’, neurie ik wat verlaten in het rond terwijl de vliegjes in mijn gezicht 
slaan. ‘Maar nog niet helemaal .. ’ 

Gisteren was ik voor dag en dauw vertrokken. Eerste etappe: van Brussel richting het 
zuiden, langs het kanaal en het reusachtige Hellend vlak bij Ronquières, dwars door de 
troosteloze Borinage (charbonnage, chômage), de arme grensstreek waar Vincent van 
Gogh predikte voordat hij begon te schilderen, het bos bij Bavay, meanderend langs de 
groene Oise, via dorpjes naar Saint‐Quentin. Mijn diephemelsblauwe Giant Peloton had 
ik een week eerder laten afstellen bij Vélosofiets – de betekenis begon me pas later te 
dagen – maar dit verhinderde niet dat ik al na 150km een harde PANG! hoorde. ‘Een 
gesprongen spaak?’, vloekte ik. Dan maar in een rechte lijn naar de stad.  

Deze ochtend vroeg luidde het carillon. ‐ Ochtendmist. ‐ De Franse fietsenmaker, een nerveuse man, was pas na het horen van mijn reisdoel ineens zo vriendelijk 
om voor mij zijn werk opzij te schuiven. En terwijl ik wachtte op mijn fiets, wandelde ik enkele ochtenduurtjes door een gesloten centrum en zag mensen met 
mondmaskers voorzichtig een eerste ommetje maken. De lockdown was net voorbij. De voorgevel van het gemeentehuis en de basiliek stonden er prachtig 
bij, zo ook de frivole Franse (en Marokkaanse en Senegalese) meisjes. En bij de boulevard scheurde de jeugd opgefokt in auto’s rond. Lage bastonen. ‐ Travis 
Scott? Can’t say. ‐ 

Nu trap ik als een nietig fietsertje in dit enorme Frankenland weer de pedalen rond. De leren banden van mijn oude rugzak snijden in mijn schouders. Daarin 
alleen het hoogstnodige: noten en gedroogd fruit, veel water, enkele kledingstukken en een bandenplaksetje. Rondom een veld van gerooid graan en verderop 

Reisbericht

La douce France ! 
 
 

Flip Cuijpers
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links: knollen. – Een roofvogel cirkelt hoog in de lucht. Een egeltje probeert de weg over te steken, maar ik dwing hem terug de berm in en hij verdwijnt weer 
in het groen. De weg daalt, een riviertje, een stenen brug, een steile flank naar boven. Ik zet de lichtste versnelling op. Verder omhoog, een scherpe bocht 
om, vervolgens een gevaarte dat opdoemt. ‘Wat! Nog hoger?’ Dan maar gaan staan met het laatste beetje kracht in de benen. – Bovenaan een wit bord met 
zwarte letters. Een lange stenen muur, enkele eeuwenoude huizen met grijszwarte leien daken, een aangeharkt dorpsplein, een romaanse kerktoren. Ernaast 
een keurig plantsoentje met enkele rozen, afgezet met laaghangende ijzeren kettingen, en in het midden een groot stenen kruis. Ik blijf er even voor staan uit‐
hijgen en lees een hele rits aan namen: zonen, broers, vaders, geliefden. Ruim honderd jaar geleden neergemaaid, opgeblazen, aan stukken gereten, in het 
prikkeldraad blijven hangen. Hier niet eens zo ver vandaan, in het Oude Europa.  
Mussen zingen vanuit het lage struikgewas. 
 
Af en toe recht ik mijn rug en haal de handen van het stuur want zo kan ik mijn vermoeide bovenlijf wat ruimte geven terwijl de benen doortrappen. Witte 
strepen schuiven aan me voorbij, het geasfalteerde wegdek rolt lekker zacht want in naam der Egalité moeten alle wegen in Frankrijk dezelfde kwaliteit hebben. 
Dit is wel wat anders bij de noorderburen waar je de honderdjaaroude kasseien in je ribbenkast voelt trillen. 
‘Douce France. Cher pays de mon enfance. Bercée de tendre insouciance ...’  

De zon brandt fel en eigenlijk is het te warm om door te fietsen. Maar de geest wil anders. ‘We zullen doorgaan!’ Gedachten, beelden van vroeger, liedjes 
komen op als golven en vloeien weer weg. ‘Doorgaan. Met de stootkracht van de milde kracht.’  
Veel dode dassen, egels of ander dieren langs de weg. Uitgedroogd of vol maden. Er wordt veel op de provinciale wegen aangereden ‐ miljoenen per jaar! – 
en iedere keer is het weer triest om een kadaver te zien liggen. De coronapandemie deed veel goeds voor de onschuldige dieren. Nu vallen ze weer bij bosjes.  

En alsof ik de goden aan het verzoeken ben, voel ik links ineens een luchtkolom, direct gevolgd door een hard geluid. Een zwarte auto steekt me maar net 
voorbij terwijl er toch alle ruimte is. ‘Domme lul’, roep ik woedend. ‘Kom terug als je durft!’ Maar hij hoort me niet ‐ het kan hem eigenlijk ook niets schelen 
‐ en het gegrom verwordt al tot een stipje op de lange grijze lijn. Pas op de fiets besef je dat het zwaar is: jezelf transporteren, jezelf honderden kilometers 
verplaatsen, met enkel de spieren in je lichaam. 
 
 
Laon 

Dan plots! In de verte, achter de immense landbouwvelden van Aisne: een plateau dat boven de rest uitsteekt, gedrapeerd met stenen 
huizen. Daarbovenop prijken vijf torens, schitterend in de volle zomerzon. Het is Laon: het Franse Akropolis. 
In de Bijbel is de berg een bevoorrechte plaats waar God de mens ontmoet. De tafelberg van Laon was dan ook een plek bij uitstek voor 
een fort en een religieus centrum. ‐ Steil naar boven gaat de weg nu. Huizen met Mansardedak, een arcade, Franse dagjesmensen op het 
pleintje van grote keien. In de nauwe winkelstraatjes zijn paraplu’s opgehangen om het publiek van schaduw te voorzien. Kinderen likken 
aan hun ijsje op het Parvis. 
‘Tout est beau à Laon, les églises, les maisons, les environs, tout.’, schreef Victor Hugo aan zijn vrouw Adèle. En dat hij gelijk had mag gezegd 
worden. Op de plaats waar reeds in de oudheid een Romaanse kerk stond, reikt nu een prachtige kathedraal de hemel in. De gevel in‐
spireerde die van Chartres en Reims, de torens die van andere ‘Meisjes der Steden’ en drie enorme portalen uit de 12e eeuw staan je 
koninklijk aan te staren. De Heilige Maagd en de heiligen hebben hun hoofden nog. Vanaf het terras aan de noordkant, naast het oude 
bisschoppelijk paleis, zie je het uitgestrekte land. Kaarsrechte Romeinse wegen duiken de horizon in. Wat een gigantisch land. Na een 
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rondje fietsen daal ik aan de zuidkant af, onder La Porte d’Ardon door, hangend in haarspeldbochten, en zoef door het dal richting de volgende heuvelrug. Een 
Art Deco kerk in Martigny‐Coupierre, het meertje van Ailette, een bos en een verwoest dorp aan de zoom. 

Vervolgens komen velden, velden, niets dan gele velden.  
Soms een dorpje. 

Ik ga recht op mijn zadel zitten, neem een flinke teug water uit mijn bidon en laat mijn armen langs mijn lichaam bungelen. Tot aan de horizon zie je niets dan 
glooiende Noord‐Franse graanvelden. Enkel tarwe, koolzaad of vlas. Een zee van vlas. De hele streek heeft zich vanaf de Twee Wereldoorlog toegelegd op mo‐
nocultuur. Dit onder het mom van vooruitgang. En om de gewassen snel te laten groeien en de productie te verhogen gebruiken de boeren kunstmest en pes‐
ticiden, vooral glyfosaat. Nu heeft de regio te kampen met een verhoogd aantal gevallen van Parkinson, kanker en neurologische aandoeningen.  
Monsanto (of Bayer): het zou je beste vriend maar zijn. 
 
Langzaam wordt het landschap groener, de heuvels steiler en de afdalingen abrupter. De eerste wijnvelden op de witte kalkgrond, plukjes van pittoreske 
dorpjes ertussen en van tijd tot tijd een begraafplaats met witte kruisjes. Netjes is het hier in de Montagne de Reims, je kan het grote geld bijna ruiken, en 
het zijn vooral dure auto’s die passeren. Enfin: Villers‐Allerand! Hier zal ik te gast zijn bij wijnmaker Timothée S. ‐ un vrai bonhomme, honnête homme ‐, die ik 
eerder leerde kennen in de trappistenabdij De Tamié.  
 
 
L’abbaye Notre‐Dame de Tamié 

Vanuit het nietszeggend Albertville wandelde ik toen naar boven. Het vroor. Wit was het 
landschap en er hing een dreigende bewolking. Op 907 meter: de Col de Tamié en het 
gelijknamige fort. ‐ Kale berken, een slingerende weg en ineens lag ze daar, half verscholen 
op de helling: de abdij. Met lichte spanning in de leden liep ik naar het ommuurde kloos‐
ter waar ik werd onthaald door twee van de 25 cisterciënzers: Alain, klein, brede schou‐
ders, grof boerengezicht met pretoogjes achter zijn brilletje, hij tikte me constant aan 
tijdens het praten, en Pierre, de beheerder van het gastenverblijf, strenge blik, hoge stem 
met Italiaans accent. De meeste gasten kwamen er enkele dagen om te bezinnen. Ande‐
ren om te bidden of te peinzen over gebroken relaties. Ik was er om in alle rust te peinzen, 
te lezen en voor de lange bergwandelingen. De jonge, rustige Timothée zat met duistere 
ogen voor zich uit te staren en op mijn vraag wat hij er zocht, zei hij in gesprek te willen 
met de monniken. Hij was te veel bezig met zijn wijnen en te weinig met zijn gezin. 

Pierre zei me: ‘Sinds de stichting van de abdij in 1132 zijn acht eeuwen gepasseerd, acht 
eeuwen van heilige bescherming, en tijdens deze acht eeuwen bestaan is de regen ge‐
vallen, stormen gekomen, wind geblazen en is dit huis gebouwd, maar het is niet gevallen 
omdat het gebouwd is op steen.’ 

Buiten sneeuwde het. De wind loeide en geselde de daken, maar het huis viel niet. Binnen 
zongen de monniken in de belendende kerk. We zaten te wachten aan lange houten tafels totdat we konden souperen. En zonder één woord in de mond te 
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nemen, om zo in alle toewijding de maaltijd tot zich te kunnen nemen (salade en brood, lasagne, yoghurt met lokaal fruit), keken Timothée en ik elkaar glim‐
lachend aan en schoven we eenieder continue de smeuïge trappistenkazen en flessen rode wijn toe. 

De volgende dag was de sneeuwstorm gaan liggen, het zonlicht stroomde mijn dakraampje binnen. Een witte vallei met links en rechts bergruggen vol bossen. 
Daarboven een helblauwe lucht. Na het ontbijt stopte monnik Alain me enkele stukken kaas toe: voor mijn wandeltocht naar Faverges door het feeërieke 
naaldbos vol spechten, buizerds, vinken en kraaien. Kristallen glinsterden! Sporen van reeën! De rest gelegen in een diepe winterslaap.  

 

 
Champagne 

Ik word wakker in een krakend stapelbed in een kamertje dat bestemd is voor druivenplukkers. Fier kraait de haan die bij de kerk rondscharrelt. De ramen 
staan open, de gordijnen zijn gesloten en als ik me uitstrek om langs de nauwe spleet naar buiten te loeren, zie ik rechts, tussen de bomen door, de zon op‐
komen. Nu hoor ik meesjes, eksters, musjes, zwaluwen. Alles zingt en roept boven dit kalkachtig land vol wijnranken. ‐ C’est bien vivre en Champagne! ‐ Ik 
dommel weer in, ontwaak door de zonnestralen, lees iets uit Soumission van Houellebecq, een vooruitziende geest, en blijf vervolgens dagdromen. Dan klinkt 
het van beneden: ‘Allez! En marche!’ 

Na veel koffie en brood met zelfgemaakte abrikozenjam laat Timothée me zijn percelen zien. Een deel ligt op de noordelijke heuvels, achter het huis, voorbij 
de tuin; andere percelen baden in het zonlicht op de heuvel rechts. Al lopend door de wijnranken vertelt de jonge landbouwer over zijn champagneproductie: 
‘Drie hectaren met wijnstokken (Pinot noir, Pinot meunier, Chardonnay), geënt op Amerikanen en geploegd met een bruine Ardenner, zijn goed voor tienduizend 
flessen per jaar. De wijze waarop ik landbouw bedrijf, heb ik grotendeels geleerd van mijn leraar. Hij was overtuigd om de druiven op biodynamische wijze te 
laten groeien. Dat wil zeggen: geen chemische middelen, de grond op traditionele wijze bewerken, met paard en ploeg, en soms ook naar de stand van de 
maan en sterren te kijken voor de keuze wanneer er iets de grond in moet. Nu gaat dat laatste me iets te ver, maar toch volg ik grotendeels deze methode.’  

‘Maar het staat niet op je fles?’ 
‘Klopt. Er staat geen Demeter‐logo op omdat ik hier niet voor wil betalen. Het is een bureaucratisch systeem met allerlei rompslomp en je moet veel betalen 
om de wijn te kunnen accrediteren. En daar heb ik helemaal geen zin in. Want daarmee betaal ik eigenlijk alleen accountants.’ 
‘Hoe weet ik dan of je geen chemische middelen gebruikt?’  

‘Eerlijk? Dat kan je niet weten. Maar kom, ik laat het je zien!’ 
En zo lopen we over de heuvelachtige velden en staan we even later stil voor enkele ranken. Het 

linkerperceel is van hem, het rechter van de buurman.  
‘Kijk,’ en zijn vinger wijst naar de grond. ‘Zie je het verschil?’ 
Rechts zie ik droge, schrale grond. Geen levend beestje of plantje te vinden. Dode grond. 
‘Je kan wel zien dat mijn buren chemische middelen gebruiken. Conventionele landbouw noemen 

ze dat, conventies die bepaald zijn door mannen in pak. Maar ik noem het chemisch, niet conventi‐
oneel meer, want chemisch is het juiste woord.’ 
Timothée wijst nu naar links. ‘En bij mij?’ Daar zie ik inderdaad grassprieten op het looppad en bloe‐
metjes tussen de stammen van de wijnplanten. Een grondlaag vol leven. ‘Deze grond maakt mijn 
wijngaarden veel robuuster. Mijn druiven zijn veerkrachtiger in het geval van ziekten.’ De landbouwer 
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buigt zich naar me toe en fluistert: ‘De druiven van mijn buitenste wijnstokken, diegene naast die van mijn buurman, gebruik ik ook niet voor mijn eigen wijn. 
Die verkoop ik aan de grote, bekende huizen. Alleen de binnenste zijn voor eigen wijn.’  
 
s̕ Avonds zitten we in de tuin. In de verte de witte torenflats van Reims, daarachter de kathedraal. Links in de lucht roze strepen, daarboven en aan de 
rechterkant donkerblauw. Een zomerbriesje brengt verkoeling. Krekels zingen en in de tuin snuffelt de bruine ruin tussen houten fusten. Voor ons, op een 
ijzeren tafeltje, staan enkele glazen en sierlijke flessen met wit etiket en een tekening van een bebaarde man. Ook een brood, laguiolemessen van been, een 
schaal met sla en een houten plank met kazen: een Tomme de Savoie, mijn meegebrachte Friese nagelkaas, een geitenkaasje en een ronde, saffraangele 
Tamié. 
Pang! Het godenvocht stroomt het kristal in.  
‘Weet je’, terwijl Timothée aan zijn glas ruikt. ‘Ik heb daarboven op die heuvel, tegen de bosrand, toen ik net begonnen was nog een perceel gekocht. Maar 
het was zo schraal, zo vol chemische middelen, dat ik 13 jaar heb moeten wachten vooraleer er weer wat behoorlijks aan de ranken groeide.’ 

‘13 jaar!’, fluit ik. ‘Dit doet me denken aan de monniken van Tamié. Pour les siècles et les siècles!’  
‘Amen!’, zingen we en heffen het glas. Een tinteling, zo zacht, prikkelt mijn tong. 

 
Timothée komt met een nieuwe fles. Geen champagne deze keer, maar rode wijn, welhaast de enige die in deze wijnstreek gemaakt wordt. ‘Het is gek’, zegt 
hij, ‘Fransen houden niet erg van kwaliteitschampagne. En wijn uit de Champagnestreek? Daar halen ze hun neus voor op.’  
Ik neem een langzame slok en laat het rood over mijn tong glijden.  
«Le vin d’ici veut mieux que l’au‐delà», tuit ik met mijn lippen.  
Timothee kijkt me even scherp aan en een glimlach verschijnt op zijn doorwerkte, bruine gezicht. Af en toe zie je kleine zwartje streepjes door de lucht: vleer‐
muisjes. En al verder drinkend, nemen we een stuk stinkkaas en praten over dit enorme land en zijn rijke historie. Terwijl in de verte, voorbij de bomen en 
over de donkere heuvels, de enorme kathedraaltorens van Reims trots in het stadslicht staan te zegevieren. Alsof ze ons iets willen zeggen.  
Nog altijd.  
Ondanks alles.  
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Cursiefjes

Pakjes 
 
 

Marcel Van Passel 
 

 
“Meester, mogen we een pakje meebrengen om onder de kerstboom te leggen en dan te verloten?” 
Ik zie de hoopvolle vlam in hun ogen, maar ik doof ze met een ontkennend antwoord. Geen pakjes. Waarom eigenlijk niet? 
Ik ga op de couch liggen, kom bij mezelf op consultatie, graaf in mijn onderbewustzijn. Ik ben weer een knaap van tien. Zit in het vierde leerjaar bij “den Boer”. 
Wij kwamen immers uit de stad, wat voor Aarschot verwaand mag klinken, maar die titel is nu eenmaal een historisch verworven recht. 
De meester kwam uit Baal, woonde dus op den boer. 
Voor hem was het uiteraard geen probleem om een kerstboom te versieren. Er werd een kerstfeestje gepland, elkeen zou een klein geschenkje meebrengen 
en de verdeling zou door loting gebeuren. 
Iedereen toog blij naar huis, vroeg pa of ma om een passende gave: autootje, boek, waterpistool, prentjes, knikkers, snoep. 
Mijn vader, slager, had de handen vol met koteletten en biefstukken en ik was dan ook voor zulke speciale wensen bij hem aan het verkeerde adres. 
Toen ik de volgende morgen om het pakje zeurde, scheurde hij in de winkel van de roze rol een stuk inpakpapier, wikkelde hierin vier bloedworsten en ik 
begaf me met deze verrassing naar de school. Had ik gekund, ik was geëmigreerd. 
Ik weet nu wel dat die vier exemplaren gezonder en voedzamer waren dan al het snoepgoed dat mijn klasgenoten meebrachten, dat ze wellicht duurder 
waren dan een zakje knikkers of een plastieken schopje, maar geloof me, toen was het met de dood in het hart dat ik het pakje onder de kersboom schoof. 
Mijn gemoedstoestand verbeterde er ’s anderendaags helemaal niet op toen ik, half verscholen in mijn bank, zag hoe zich op het roze papier enkele scherpe 
vetvlekken aftekenden. Ik dook toen helemaal onder en wachtte bevend de loting af. Wat als men ontdekte dat dit worstenpakket mijn bijdrage was tot het 
feest? 
Op die afschuwelijke namiddag won ik een geel, plastieken autootje, waarvan de zwarte wieltjes vrij vlug van de asjes vielen, maar goed, het was …speelgoed. 
Maar je had het gezicht moeten zien van Jan Mergaerts, toen hij mijn pakje opende en de vier zwarte knapen in strakgespannen vellen vond! 
Al word ik honderd, die verwilderde blik vergeet ik nooit. 
Ik durfde hem niet aan te kijken en weet dus ook niet hoelang hij ermee heeft gespeeld. Ik weet alleen dat ik me zo stil mogelijk hield en een zucht van 
verlichting slaakte, toen de bel ging. 
Niemand heeft het ooit geweten. Of toch? Den Boer, die van elke leerling vanzelfsprekend wist, welk beroep diens vader uitoefende, vertrok geen spier. Keek 
zelfs niet in mijn richting. 
Eigenlijk was hij een Heer.
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Het Wereldje
(AI-dictatuur, Pandora, Inflatie, Nobelprijs literatuur, Streuvels 
herdacht, Crash FB, Rijkere labo’s, Peer review)

AI dictatuur 
 
Of de retoriek communistisch is of neo‐liberaal is bijzaak. Het gaat om twee vragen: Wie is het volk? Met welke methodes wordt de macht uitgeoefend? Wie 
is het volk? Iedereen of beperkt tot een bepaalde sociale (of medische) groep, een partij, godsdienst, inkomensklasse. Met welke methodes wordt de macht 
uitgeoefend? Steunend op grondrechten zoals omschreven in de Grondwet, het handvest voor Mensenrechten, Patiëntenrechten of op methodes, technieken 
voor massacontrole. Welke technieken? Wat communicatie betreft wereldwijde spionage die toelaat elk telefoongesprek, elk internetbericht, iedere brief of 
financiële transactie etc. te controleren, op te slaan of te verijdelen. Dit kan nu al en gebeurt continu ‐zoals E. Snowden onthulde over de Amerikaanse inlich‐
tingendienst NSA, J. Assange over dito buitenlandse politiek. Ongetwijfeld worden zulke methodes die de privacy aantasten door ieder regime aangewend. 
En door elk regime ontkend.  
In concreto 

• Behalve de genoemde spionage het onder druk zetten van journalisten w.o. deze van radio, tv en andere media door afdreigen, omkopen e.d. 

• Het gebruik van camera’s zowel privé als op straat en door de politie is enorm toegenomen. Men experimenteert al met systemen voor (op afstand) gezichts‐
herkenning, meting van bloeddruk, zelfs hersengolven ‐China achterna. De verkregen gegevens kunnen leiden tot een attest van ‚goed’ of ‚laakbaar’ gedrag. 

• Terzelfdertijd een tegenbeweging: censuur in alle media en instellingen. Alleen het officiële discours kan gezien, gelezen, gehoord worden. Skeptici worden 
verdacht gemaakt: “Doemdenkers”, “complotzoekers”, “anarchisten”... 

• Voornoemde schending in een of andere vorm van mensenrechten heeft altijd bestaan, net als het verweer (waarschuwingen zoals deze, enkele vrijere media, 
mediakritiek, aangepaste wetgeving...). Door de technologische evolutie (door naïevelingen of overheden “vooruitgang” genoemd) inz. elektronica, het internet, 
A.I. in het algemeen, werden de misbruiken door gewenning meer aanvaard. 

• Digitalisering speelt hierbij een kwalijke rol. Zij laat toe grote hoeveelheden informatie samen te vatten, te comprimeren en op vlotte wijze op te slaan, te be‐
werken, min of meer goedkoop en vrij snel. De toverwoorden hier zijn: herhaling en beperking. 

• Een toelichting: elk algoritme steunt in laatste instantie op een vorm van herhaling. Zoals de verwijlinteresten en boetes in facturen, rechtszaken. En reclame 
en propaganda. Cumulatief. Tegelijk zorgt censuur voor beperking. Bij A.I. heb je geen verhaal: je kan door de prefabvragen, door de vakjes geen persoonlijke toe‐
lichting geven, je kan niet nuanceren, geen vragen stellen. Je wordt gedwongen binnen een eng korset (of dwangbuis zo je wil). Daarom is de A.I. terzelfdertijd 
zeer dom (beperkt je intelligentie, verbeelding) en zeer gevaarlijk. Het is een wijdverbreide dictatuur! 

Hans Devroe
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• A.I. heeft mede de financiële crisis van 2008 veroorzaakt. Traders en bankiers staarden zich blind op computerprogramma’s, vergaten dat het eigenlijk over 
mensen van vlees en bloed ging. 

In de huidige politiestaat regeert A.I. Hoe kan men efficiënt reageren? Door kennis, weten wat er speelt en hoe. En navenant wantrouwen tegen elkeen die 
zulke methodes gebruikt. Nogmaals, niet de retoriek telt, maar de methodes. Deugen die niet dan blijkt het regime gevaarlijk. 

 
Pandora 

Nauwelijks zijn de geruchten over de Panamapapers verstomd (meestal zonder gevolg geklasseerd in de gigantische doofpot) of de opvolger duikt op. De be‐
lastingparadijzen blijken dezelfde. Het gaat weer om bekende rijken, zoals de voormalige ceo van de vrt, Lembrechts. 

 

Inflatie 

De overheid heeft gelukkig voor enkele steunmaatregelen gezorgd om door de coronacrisis bedreigde beroepen en sectoren te helpen. Het ging telkens om 
tijdelijke hulp op basis van vroeger inkomen en met de dreiging van hetzij terugbetaling hetzij voorlopigheid. De betrokkenen beseften dat zulke tussenkomsten 
niet permanent konden zijn en ooit dienden “verrekend”. Door stijgende inflatie (3,4 % volgens Eurostat, intussen 4%), dus prijsstijgingen. 

 

Rijkere labo’s 

Door een parlementaire vraag van Fr. Gijbels (N‐VA) weten we dat per maand elk universitair labo virologie 720 000 euro kreeg/krijgt uitbetaald voor PCR‐
testen, ook al werden deze niet uitgevoerd.  

 

Nobelprijs literatuur 

De nieuwe Nobelprijswinnaar literatuur, Abdulrazak Gumah, is een in het Engels schrijvend Tanzaniaans romancier die al lang in Groot‐Brittannië woont. Hij 
is gelauwerd als zegsman van Afrikaanse emigranten. 

 

Streuvels herdacht 

De West‐Vlaamse heimatschrijver is herdacht in een serie voor radio Klara en een tentoonstelling van o.m. zijn foto’s in het Antwerps Letterenhuis. Het was 
weinig bekend dat Streuvels een ijverig fotograaf is geweest. 
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Crash FB  

Op 4 oktober ‐eerder in 2019‐ ontstond wereldwijd een crash in de netwerken van Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Door technische mankementen, 
concurrenten, de vele gecensureerden? De storing duurde twee dagen. Erkomen meer en meer meldingen van profielfraude. FB heeft een „nieuw” luik toe‐
gevoegd: META, om de digitalisering uit te breiden.  

 

Peer review 

Deze benaming (controle door collega’s, deskundigen) dient gewoonlijk als kwaliteitslabel voor een wetenschappelijk artikel. Tot bekend raakt dat professoren 
publiceren in ‚neptijdschriften’ zonder peer review en zelfs met publicatie mits betaling. Ook het medisch “prestigieus” The Lancet ontsnapte niet aan de ver‐
denking. Er spelen immers momenteel grote bedragen voor geneesmiddelen resp.vaccins. 
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UWLM-nieuws

Info over culturele activiteiten van (ex)cursisten. Info WELkom 
 
• Edith Oeyen publiceerde gedichten onder de titel Een naald zonder oog (KVLS).  
• Raymond Rombout zorgde voor een vervolg van zijn thrillerserie over Arturo Dias De zalige moordenaar. Hij heeft het druk nu er weer een J. Bond‐film  

is uitgebracht. 
• Guy Vits en Lieve Organe (Taalent) werden juryleden voor een wedstrijd te Lubbeek. 
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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.  
•    Genres: altijd (behalve voor gedichten) uw naam rechtsboven. 

‐ Essay: max. 4 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… Persoonlijk, geen foldertekst.  

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 “digiWEL”.
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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 + 10,5 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!
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•    “Beknoptheid in literatuur” (09/1990)* 
•    Poëzie uit Irak” (12/1990)* 
•    Oorlog en media” (03/1991) * 
•    Fin de siècle ‐ toen en nu” (09/1991) * 
•    Oorlogsdagboeken” (01/1992) * 
•    Humor en Satire” (09/1992) * 
•    Vlaamse literaire kritiek” (03/1993) * 
•    Jubileumnummer. Internationale bloemlezing” (11/1993) 
•    Psychologie en literatuur” (03/1994) * 
•    Censuur?” (10/1994) * 
•    Fantasie en literatuur” (12/1995) * 
•    Dichters in Fantasia. Internationale bloemlezing” (06/1996)* 
•    Literatuur en wiskunde” (12/1996) * 
•    Het virtualisme” ‐ “Literatuur en (nieuwe) media” (11/1997) 
•    Dimensietheorie” (03/1998) 
•    Theorie der verbeelding” ‐ “ Vijftien jaar WEL” (11/1998) 
•    Wereldreis: reisverhalen” (12/1999) 
•    Wereldbeelden” (12/2000) * 

•    Over de hoop” ‐ “Oorlogsretoriek” (10/2001) * 
•   Twintig jaar ! “ (11/2003) * 
•    Dromen‐Studie der verbeelding ‐ A. Tsjechov” (11/2004) 
•   25 jaar WEL” (03/2005) 
•   De mathematische muze” (12/2006) 
•   Over de roman” (12/2007)* 
•   Jubileumnummer. Lezers schrijven (12/2008) 
•   Engagement?” (12/2009) 
•    De pelgrim ‐ 30 jaar UWLM (12/2010),  
•    De zin van de zin (12/2011) 
•    Japanse bloesems ‐ Repertorium der verbeelding I (12/2012) 
•    Dertig jaar! Repertorium der verbeelding: Getallen(12/2013) 
•    Glimlach! Repertorium der verbeelding: Tijd (12/2014) 
•    De vuurtoren en de schaduwen (12/2015), 
•    Studie der verbeelding (12/2016) 
•    Mijn zoektochten (12/2017) 
•    Roman Onkruid wieden ‐ Jubilea WEL (12/2018) 

Hans Devroe 
 

• “Verzamelde gedichten en geschriften over poëzie” WEL, Leuven, 352 blz., geïll., 14 euro (incl. portkosten) 
• “Verhalen en hoorspelen” WEL, Leuven, 225 blz., geïll., 15 euro (incl. portkosten) 
• “Het virtuele universum” Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 117 blz., geïll., 15 euro (incl. portkosten) 
• “De pelgrim” WEL, Leuven, 70 blz., 10 euro (incl. portkosten) 
• “Onkruid wieden” WEL, Leuven, 68 blz. (incl. portkosten) 
 
Vanaf maart 2019 digitaal: digiWEL via uwlm.be/tijdschrift

Reeds verschenen themanummers 

       Enkele nog in beperkte voorraad aanwezig. (*) betekent: uitverkocht. Te bestellen aan 10 euro (portkosten incl.) via 016‐22 93 24 of e‐mail, postuwlm@yahoo.com. Enkele duurder.
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Redactie                      Hans Devroe, secretaris. Tel.016 229324, mail postuwlm@yahoo.com 
Medewerkers               Tom Kimpe, Marjolijn Terlingen  

Jaarabonnement 10 euro (steun 30 euro) via bank BE42 645-6201617-54 
 

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

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn tekst en behoudt het copyright.


