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Vooraf

Vooraf: Leertijd 
 
Naarmate ik ouder word ervaar ik het leven meer en meer als een leertijd. In deze leertijd spelen twee bewegingen: bijleren én afleren. 
Het tweede is het gevolg van en zo belangrijk als het eerste. En gaat grotendeels vanzelf: je vergeet geleidelijk veel wat ooit dringend 
en belangrijk scheen. Namen, data, weetjes. Daar heb je jammer genoeg niet zelf over te beslissen, al geloof ik in geheugentraining. 
En in wijsheid. Deze groeit eerst (bij mij) na vele jaren. Onderwijs speelt hierin een rol, maar niet de hoofdrol. Die gaat naar zelfstudie, 
en vooral levenservaring. Die vaak onverwachte gebeurtenissen en wendingen hebben de grootste impact. 
Nu ik probeer de wetenschappen (het belangrijkste daarin en vooral recent) door te lichten stelt zich de vraag naar wat overgebleven 
is van mijn schoolse opleidingen. De basisschool (toen via een streng regime) onmisbaar, vooral om te leren lezen en schrijven, rekenen 
en de grote lijnen van ruimte (aardrijkskunde) en tijd (geschiedenis). Het college (idem en soms ondraaglijk clericaal) verdiepte deze 
“vakken”. Teveel tijd ging naar de grammatica van Latijn en Grieks (meer dan naar cultuurgeschiedenis en literatuur): omdat we eerst 
de taal moesten leren? Dat verwijt geldt ook de universiteit. Ik had graag meer uren filosofie, geschiedenis, psychologie ... gehad, de 
algemene vakken”. Aan de examenperiodes (slikken, uitspuwen, vergeten) heb ik natuurlijk minder goede herinneringen. Waarvan 
werd het diploma een getuigschrift? De toelating een beroep uit te oefenen. Hoe? In de loop van de jaren als leraar leer je veel af te 
leren. Het belangrijkste in het begin is “dat ze hun mond houden”, daarna komt het indelen en vooral doseren van de “stof”, met voor‐
beelden, oefeningen en toepassingen ‐zo ook de overhoringen en proefwerken. Een ervaren leraar kan ervoor zorgen dat de meesten 
de eindstreep halen zonder dat je “met punten smijt”. Alle retoriek over didactiek ten spijt merk je dat je per klas slechts een minderheid 
boeit. De meesten vervelen zich (wat je ook uitspookt om hen te boeien), men “leert” omdat men moet van de ouders (“Jantje, wij 
moeten ook werken!), men het diploma nodig heeft voor een job (alweer ...). Leren is een middel, een truc, geen doel. 
Dat is voor deze reeks in digiWEL anders. Beïnvloed door m’n vierde opleiding: postuniversitair in Diepenbeek Toegepaste linguïstiek. 
Leuven was autoritair én parochiaal. Hier (de meeste docenten buitenlanders) wel gesprekken en zelfwerkzaamheid. Het ging niet om 
15 à 20 minuten een geheugenles aframmelen in juni. 
Wat zou je aan digiWEL verdienen, tenzij het uitbreiden en uitdiepen van kennis? Zoals ik. Hoewel voorbereid door de cursussen “Al‐
gemene semiotiek” en “Algemene ontwikkeling voor gevorderden” is deze serie nieuw. De meeste thema’s heb ik noch geleerd in een 
opleiding noch zelf gedoceerd, doch zijn ontwikkeld door zelfstudie voor uw zelfstudie.  

Hans Devroe
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Ik heb van geen enkele opleiding spijt, begrijp nu veel onderwerpen en hun ontwikkeling beter, zie meer verbanden, geloof minder in 
“gezag” en wat media toeteren of ‘factchecken‘. Heel veel blijkt reclame of propaganda; deze wil ik graag afleren. 
Problemen? Niet dat ik te weinig documentatie en boeken zou hebben. Wel dat ik nog steeds tijd vergooi aan de actua en trivia van al‐
lerlei media. Nochtans hoort ook dat bij afleren. 
En dat het vaak wijzer is te zitten onder een boom, niet te lezen, niet te praten. Luisterend naar de zon, vogels en de wind. 



4

Een eeuw wetenschappen. 

Een eeuw taalwetenschap 
 
 
De taal weerspiegelt niet enkel maar organiseert de werkelijkheid, is dus uiterst belangrijk –wat veel ouders niet beseffen voor het te laat is. Een nuttige 
indeling van taalwetenschap onderscheidt fonologie (studie van de spraakklanken of fonemen), morfologie (woordvormen), semantiek (betekenissen), prag‐
matiek (taaldaden zie verder, bijv. bewering, vraag, bevel, groet…). Typisch voor spraak is de dubbele articulatie (A. Martinet): met enkele eenheden van vorm 
en betekenis (de woorden of monemen) kan je zeer uitgebreide teksten  
produceren. Literaire en retorische procédés kunnen de effecten nog nuanceren tot een zeer veelzijdig en efficiënt medium. 
Linguïstiek richtte zich in de negentiende eeuw op historisch, thans ‘diachronisch’geheten, onderzoek (de oudste vormen van  Sanskriet en Gotisch), in verge‐
lijkend onderzoek (tot Indogermaans). Door etnologen werden in die periode ook ‘exotische’ talen verkend, in casu Indianentalen. Is er een ‘linguistisch rela‐
tiviteitsbeginsel’ in het spel (E. Sapir en B.L. Whorf: de taal weerspiegelt een wereldbeeld en andersom)? In de periode 1930‐60 gebeurde het taalonderzoek 
vooral inductief op grond van een corpus. Dit onderzoek werd ook gebruikt voor taaltraining (talenpracticum en andere oefeningen).  
In taalfilosofie is in het spoor van G.W. Leibniz en Port‐Royal de relatie tussen taal en denken doorgelicht, tevens de mogelijkheid van een universele weten‐
schappelijke code (dit werd symbolische logica). J.L. Austin en J.R. Searle bestudeerden vanuit een andere traditie ‐ de retorische procédés ‐ ‘taalhandelingen’ 

Hans Devroe

A. Martinet

Van L naar R

E. Sapir
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G.W. Leibniz
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en andere facetten van pragmatiek. Naast literaire genres kregen ook stijlfiguren veel aandacht, zelfs  een “nieuwe” wetenschap, tekstwetenschap.  
Zeer belangrijk is de taalverwerving van het kind. Een wonder! Hoe slaagt het erin uit slordig en veelsoortig materiaal bijeengegraaid in soms moeilijke om‐
standigheden een coherente grammatica te puren? Bestaat er een aangeboren universele spraakkunst die dit allemaal verwerkt en ordent? Reeds een droom 
van Port Royal en de symbolische logica. N. Chomsky noemde dit vermogen Language Acquisition Device (LAD). Aangeboren? Zijn transformationeel‐genera‐
tieve grammatica (TGG) beschrijft hoe je zinnen (syntaxis) kunt analyseren via boomdiagrammen, dus binair, geschikt voor digitale verwerking. Een tijdlang 
werd hij een goeroe –mede door zijn politiek militeren‐ maar de code bleek te abstract voor ieder tenzij erg gespecialiseerd onderwijs. En sneuvelde door pa‐
radoxen, problemen n.a.v. dubbelzinnigheden. Volslagen onzin (“De nulvork bijt het denkbeeldige groen”) kan grammaticaal correct zijn. Na de hype keerden 
taalkundigen terug naar de reële communicatie van conversatie‐onderzoek o.m. voor het talenonderwijs. 
Dit vergt vier vaardigheden: luisteren en spreken, lezen en schrijven. Men kan daaraan toevoegen: inzicht in taal. Helaas wordt in het huidig onderwijs (met 
een lager peil) de studie van grammatica verwaarloosd; het babbelen primeert. 
Sociolinguïstiek (Fishman, Labov) bestudeerde taalvarianten: geografische (dialecten, meertalighed) en eigenaardigheden per leeftijd, status, geslacht, beroep. 
Deze varianten worden verschillend gewaardeerd. In Vlaams België is het A.N. verder doorgedrongen al zijn er plaatselijk pogingen om het dialect nieuw leven 
in te blazen. 
Het nieuwe onderzoek naar types talen vergelijkt vooral fonemen (J.H. Greenberg, R. Jakobson), de ‘universalia’. Hoe verloopt veldwerk? Antropologen en 
linguïsten beluisteren taaluitingen en registreren deze (in fonetisch schrift, op bandopnamen, camera), noteren de omstandigheden en functie (om de betekenis 
te achterhalen) en trachten zinnen te segmenteren in zinsdelen (immediate constituents, Z. Harris). Dit is de behavioristische benadering: eerst een ‘corpus’ 
samenstellen en dat later ontleden naar klanken en woorden (= klankgehelen + betekenis). Hoog tijd, met de biodiversiteit van planten en dieren sterven ook 
talen uit. Zijn er nog 4000 over? 
Een andere nieuwe discipline, psycholinguïstiek, gaat de gevoelsgeladenheid van ons taalgebruik na en eventuele problemen. Fysieke en psychische stoornissen 
kunnen het geheugen, spreken (afasieën) en lezen/schrijven (dyslexie) beperken. Een groot netwerk van vragen blijft de relatie taal‐denken. 
Tegen het eind van de eeuw had linguïstiek zich omringd met allerlei raakwetenschappen: →filosofie, →semiotiek, →psychologie, →sociologie, →pathologie 
enz.

N. Chomsky

Van L naar R
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Een eeuw semiotiek 
 
 
Een van de jongste wetenschappen in ons overzicht is semiotiek (Gr. sèmèion, ‘teken’), de wetenschappelijke studie van tekens en tekensystemen. 
Aanzetten tot dergelijke analyse kent men nochtans al bijna drie millennia.Volgens verscheidene kosmogonische teksten (w.o. Genesis) be‐noemt een Opper‐
wezen de schepping; het eveneens joodse Sefer Jetsira (Boek van de Vorming, zesde eeuw) verklaart de schepping zelfs via combinaties van letters en getallen. 
Anderzijds zijn ook de vroegste studies van Indische taalkundigen relevant voor de ‘betekenisleer’. Een exhaustieve geschiedenis van de semiotiek is nog niet 
opgesteld. Zo blijken heel wat bronnen uit het Verre en Midden Oosten (inz. Islam) nauwelijks onderzocht. 
Tot de oudste toepassingen van een tekenleer in het Westen behoort de semeiologie of symptomologie van de Griekse geneeskunde. In Plato’s dialoog Kratulos 
komen twee tegengestelde visies aan het woord over het wezen der naamgeving: deze is louter conventioneel of een afspiegeling van de dingen zelf. Taalstudie 
blijkt hier verbonden met kennisleer: kan men d.m.v. etymologie (vaak fictief…) het zijnde begrijpen? Socrates staat sceptisch tegenover deze theorie. Ook de 
stoicijnen (en de epicuristen) onderzoeken de relatie ‘betekenende’ (sèmainon) – ‘betekende’ (sèmainomenon). Zulks als onderdeel van de notie ‘incorporalia’, 
het uitdrukbare –benevens begrippen als leegte, plaats en tijd. Later zou F.de Saussure de tweeledige structuur van het teken verder expliciteren. 
Tijdens de middeleeuwen duiken uiteenzettingen op die men semiotisch kan noemen in het werk van o.m. Augustinus, Thomas van Aquino, Pierre Abelard, 
Ockham, Jean Poinsot e.a. Onder invloed van Plato en Aristoteles woedt een epistomologisch conflict tussen (begrips)realisten en nominalisten. Eerstgenoem‐
den geloven in Plato’s ideeënwereld, de anderen loochenen het ‘algemene’ en de adequate relatie ervaring‐werkelijkheid. Wel zou er enige coherentie bestaan 
in beide én in hun verwijzing. Dergelijke discussies zijn nog niet verstomd (zie Charles Peirce’s ‘New Realism’ 1912, agnosticisme t.o.v. empirisch neo‐positivisme 
e.d.) . 
Van de Britse empiristen beklemtoont vooral John Locke in diens Essay Concerning Human Understanding (1960) de tekenleer. Tekens helpen ons de natuur 
te vatten en te communiceren, vooral via gearticuleerde geluiden. Ook de grammariens van Port‐Royal (onder wie A. Arnauld en Cl. Lancelot, naast P. Nicole) 
kennen de tekentriade en wijzen op het belang van het schrift. Hun ideeën, o.m. in verband met een universele grammatica, zouden nogal wat invloed uitoe‐
fenen op de Amerikaanse linguïst N. Chomsky → Taalwetenschap. 
Dichter bij ons heeft Edmund Husserl in zijn Logische Untersuchungen (1900‐1901) een fenomenologische typologie van de tekens ontwikkeld teneinde regels 
van de kennis(leer) te kunnen opstellen. 

Plato

Van L naar R
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Peirce en De Saussure 

De huidige stromingen in de semiotiek gaan vooral terug op twee geleerden uit de negentiende eeuw: de Amerikaanse filosoof Charles S. Peirce (1839‐1914) 
en de Zwitserse taalkundige Ferdinand de Saussure (1857‐1913). Voor Peirce betekende ‘semiotics’ een soort verruimde logica, ‘de quasi noodzakelijke of for‐
mele theorie der tekens’. Tot het wezenlijke  van zijn studie der ‘semiotics’ moet men de drie‐eenheid rekenen: Teken –Object—Interpretant. Zijn eerste 
indeling der tekens omvatte drie soorten (icoon, index en symbool), later (1906) onderscheidde hij er 66. De terminologie is niet steeds zo duidelijk: ‘quali‐
teken’ duidt op een waarneming, ‘sin‐teken’ op een individueel object/gebeurtenis, meer algemeen is het ‘legi‐teken’. Min of meer parallel: ‘rhema’,’dicent’ 
en ‘argument’. 
F. de Saussure’s postuum uitgegeven Cours de linguistique générale (1916) definieerde een nieuwe wetenschap, de ‘sémiologie’ (als onderdeel van een ‘psy‐
chologie sociale’) welke zowel de natuurlijke menselijke taal kan onderzoeken als bijv. het doofstommenalfabet, rituelen, beleefdheidsvormen, militaire tekens 
e.a. Hij beklemtoonde de voorrang van de gesproken taal binnen deze studie, een opvatting later overgenomen door Louis Hjelmslev en bepaalde Franse se‐
miotici. De samenhang tussen ‘signifié’ (bijv. het gebruiksvoorwerp tafel) en ‘signifiant’ (een tekening daarvan, of het woord tafel) noemde hij onverbrekelijk; 
Het linguïstische teken (bestaande uit spraakklanken of fonemen/ta:fel/ is meestal arbitrair, d.w.z. er is geen noodzakelijk verband tussen het meubel en de 
fonemen van het woord. 
 
Na Peirce en de Saussure hebben zich hoofdzakelijk twee richtingen ontwikkeld in de tekenleer: ‘sémiologie’ of ‘sémiotique’ geaxeerd op de linguïstiek (vooral 
Fransen, naast Hjelmslev en zijn glossematische school) en de meer Angelsaksisch georiënteerde ‘semiotics’ (Amerikanen als Charles W. Morris en Thomas A. 
Sebeok, naast de Italiaan Umberto Eco en de Duitser Max Bense) die ook –vooral Duitsers‐ concepten uit communicatie –en informatietheorie (Claude E. 
Shannon/Warren Weaver e.a.), cybernetica en systeemtheorie (Norbert Wiener, L.A. Zadeh/C.A. Desoer e.a.) hanteren. Gezien de evolutie van ICT oogt deze 
richting het meest ‘actueel’. Er bestaat een Oosteuropese richting (Jurij M. Lotman, Jerzy Pelc…) die steunt op het Praags en Russisch structuralisme (Roman 
Jakobson, Jan Mukarovsky) en (soms) op marxistische ideologie. Het spreekt vanzelf dat al deze stromingen gerelateerd zijn. 
 
In het spoor van F. de Saussure begaf zich de Belg Eric Buyssens wiens Les langages et le discours in 1943 te Brussel is verschenen. Zijn uitgangspunt sociologisch, 
de doelstelling concreet onderzoek van kunst, film en theater, affiches, communicatie van dieren e.d. Enkele nuttige termen: sème, sémie, acte sémique.  

W. Ockham

Van L naar R
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De relatie ‘signifié’‐‘signifiant’ acht hij intrinsiek (d.i. een nauwe, oorzakelijke samenhang zoals bij Peirce’s types ‘icoon’ en ‘index’) of extrinsiek (d.w.z. arbitrair, 
gelijk het symbool). De glossematische theorie van de Denen L. Hjelmslev en H.J. Uldall is meer abstract, ontwikkelt een ganse algebra van functies (zowel…
als, of…of), verscheidene antinomieën (inhoud‐expressie, vorm‐substantie, paradigmatisch‐syntagmatisch e.d.) en 106 definities. Voor Hjelmslev zijn linguïstiek 
en semiotiek synoniem. Natuurlijke menselijke taal kan alle overige tekensystemen vertalen en alle situaties weergeven. Hij benadrukt (zoals de linguïsten R. 
Jakobson en A. Martinet) het begrip ‘functie’. Zijn Prolegomena tot een theorie van de taal (1943) heeft invloed gehad op o.m. Algirdas J. Greimas (die o.a. 
structurele semantiek, gebarentaal en literatuur heeft bestudeerd: Du sens: Essais sémiotiques 1970) en Roland Barthes die in Mythologies (1965) fenomenen 
als catch, fotojournalistiek, eetgewoonten e.d. beschrijft. Diens Eléments de sémiologie is meer systematisch, zoals Greimas‘ Sémiotique: dictionnaire raisonné 
de la théorie du langage (1979). In Messages et signaux (1966) biedt de Argentijn Luis J. Prieto een strakke indeling van codes en tekens. 
 
Binnen de Angelsaksische richtingen is Peirce’s voornaamste volgeling Charles W. Morris (met o.a. Signs, Language and Behavior 1946) op strikt behavioristische 
basis. Zijn trichotomie syntaxis‐semantiek‐pragmatiek blijft van groot belang. Waar in semantiek de klemtoon ligt op de relatie teken‐ object/concept, benadrukt 
syntaxis het verband tussen de tekens onderling d.w.z. de interactie teken‐tekensysteem. Pragmatiek bestudeert de betrekking teken‐zender/ontvanger. Morris 
onderscheidt ook reine, beschrijvende en toegepaste semiotiek. Hij gewaagt van ‘communicator’‐‘communicatee’, ‘denotatum’‐‘significatum’. ‘Lantekensys‐
teem’ heet hij de menselijke taal, maar ook het schrift, de code van de symbolische logica… doch legt erg de nadruk op gedragsveranderingen als resultaat 
van prikkel‐tekens. Morris’ droom: een ‘organon’ (lees: unificatie) der wetenschappen. 
Met Thomas A. Sebeok (de eerste hoofdredacteur van het tijdschrift Semiotica, en auteur van o.m. Contributions to the Doctrine of Signs, 1976) heeft hij com‐
municatie bij dieren onderzocht. Umberto *Eco (hoofdredacteur van Versus), ook om literaire redenen bekend, heeft voornamelijk gepubliceerd over de ico‐
niciteit (zie Peirce), middeleeuwse semiotiek, interpretatie van literatuur… vooral zijn A Theory of Semiotics (1976) is methodologisch belangrijk. 
 
Tot slot is voor de semantiek het werk van C.K. Ogden en I.A. Richards The Meaning of Meaning (1938) baanbrekend geweest, o.m. wat betreft het onderscheid 
tussen referentiële of ‘symbolische’ termen en emotieve (of expressieve). Context wordt hier opgevat als een object dat samen met een ander wordt ervaren, 
aan dat ander doet denken en er zo een teken van wordt. 
 
Uit deze (uiteraard onvolledige) historische schets kan men als gezichtspunten van semiotisch onderzoek betrekken: magico‐religieus, filosofisch, logico‐ma‐

L. Hjelmslev
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thematisch, linguïstisch en socio‐ideologisch (w.o.historisch materialisme ). Daar kan een psychologische optiek aan toegevoegd (o.a. Freudiaans, met Jacques 
Lacan en Julia Kristeva’s ‘sémanalyse’). 

 
Conclusie 
 
Semiotiek is een overkoepelende wetenschap, zoals andere kent ook zij beoefenaars die zich vooral inlaten met theorievorming (modellen, methodologie) en 
anderen die toepassingen uitwerken voor verscheidene (deel)gebieden. Zij analyseert zowel objecten en objectsystemen als praktijken en rituelen, naast ex‐
pliciete tekensystemen (natuurlijke taal en codes). Enkele voorbeelden: literatuur (R. Barthes), wiskunde (H. Devroe), film, theater (     ), verkeerscode (G. 
Mounin) etc. Sommige sluiten aan bij oudere disciplines bijv. voor liturgie symboolkunde, bij plastische kunsten iconografie e.a. Hierbij kan men diverse 
accenten leggen: het rationele of het ‘onbewuste’, ideologie of formalisme, betekenis, enz. 
 
Dit overzicht is de bewerking van een eerdere versie in Hans Devroe: Wiskunde voor morgen. Met een semiotische analyse van wiskundige, logische, cryptische, 
telecommunicatie‐ en computercodes. Acco, Leuven, 1990. 

M. Lotman

J. Greimas
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Van L naar R



10

Postmodernisme, of het woekeren van een tijdgeest 
 
 
Het colloquium was al ‘bezig’ in de geëigende koorts. Was de goeroe er al? Maar hij kwam uit de V.S.! Na een half uur verscheen een assistent. Zonder plicht‐
plegingen naarvoor: “In deze postmoderne tijd gelden afspraken niet meer, dus…” 
Het publiek glimlachte. De koffiejuffrouw (niet postdoctoraal) verbeet een protest.   
 
Hoe groeit een intellectuele of artistieke trend? In vele (niet alle) gevallen aldus: een element wat er altijd al was, maar niet opvallend, krijgt door de tijdgeest 
meer aandacht, groeit uit tot een mode, overdrijft, overwoekert en sterft uit tot cliché. Intussen een lawine aan jargon loslatend die geleidelijk weer smelt. 
Dit zijn de onvermijdelijke fasen van een vanitasgebeuren. 
Zeker in het ‘postmoderne’. De naam zegt niets (de term ‘modernus’ werd al gebruikt in de renaissance). 
 
Om het overdadig jargon te vermijden enkele wegwijzers: 
Filosofisch: De postmoderne sfeer past –onder andere benamingen‐ in richtingen die skepsis, onzekerheid, twijfel beklemtonen: relativisme, pyrrhonisme, 
scepticisme. Eigenlijk een grondhouding in de filosofie die zich uit in vragen stellen, vergelijken, twijfels. Twijfel aan de ‘grote verhalen’ (J.‐Fr. Lyotard), de ze‐
kerheden van ideële constructies als Plato’s. Al wordt dat ontkend, zulke aversie begeeft zich in de sferen van nihilisme, anarchie en feministische kritiek. Alsof 
men vaderlijk gezag wil ondermijnen en (uit naijver?) vervangen. Ook in die zin niet nieuw, wel qua geweld. 
 
Meer concreet richt postmoderne architectuur zich tegen ‘moderne’ meesters als W. Gropius, H. Le Corbusier maar ook de strakheid van minimalisme. Imitatie 
is een constante in alle kunst –denk hier aan neo‐stijlen (classicisme, gothiek) die af en toe opduiken. Een assemblage van veelsoortige invloeden, zelfs chaos 
de nieuwe idealen. Er werd op de duur zoveel nagebootst, ‘gepasticheerd’, ‘geïroniseerd’ dat Newsweek in 1999 het postmodernisme in de kunst dood ver‐
klaarde wegens anti‐creatief, steriel vermoeidheidsverschijnsel van een gedegenereerde cultuur. Hedendaagse kunst vertoont vaak vier conventies (J.P. Rondas 
in Rekto Verso, januari 2012, blz.56‐63): 1. De verwijscultuur, 2. De copy‐paste‐ cultuur,3. Kunst als interventie (bijv.politiek) en 4. Lelijkheid voorop. 
“Allemaal komen ze voort uit het heersende cultuurrelativisme.” 

W. Gropius
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Dat is mutatis mutandis het geval voor geesteswetenschappen en literatuur. Immers hoe ontstaan daar de nieuwe modes? In de serrecultuur van ons‐kent‐
ons met intellectuele incest (Parijs vooral, Amerikaanse imitaties). Bijna bij beurtrol manifesteert zich een maître à penser die niet ongelijk een Indische goeroe 
de Bühne enkele jaren bezet met séminaires en colloques (altijd in de buurt van de Sorbonne of l’Ecole des Hautes Etudes –zo willen snobs), een tijdschrift 
(Sartre’s Les Temps Modernes, Tel Quel), papegaaien in radio en de pers, een fanclub van gelovigen. De actie bestaat uit het lanceren van semiduistere mots 
clé (Lacan hierin een meester) welke de adepten klakkeloos overnemen. Een vleugje marxisme blijft handig, dat bleek weer tijdens Mai ’68. Nagenoeg kritiekloze 
persoonlijkheidscultus (Sartre ging tijdens zijn laatste jaren alternerend met vier vrouwen op vakantie…) laat deze show een tijdje duren. Het is moeilijk voor 
de toeschouwer ironie te vermijden. 
 
Sleutelwoorden (aanvankelijk nuttig,weldra uitgehold) werden Intertekstualiteit (naar M. Bakhtin, J.Kristeva): het kunstwerk (enkelen poneerden ook ‘het 
leven’, maar dat ging te ver) is als een tekst, deze verwijst naar andere, wordt door hen beïnvloed, beïnvloedt zelf andere. Verschillende lezingen (interpretaties) 
blijven mogelijk‐de auteur heeft echter niet meer het laatste woord. Zijn eigenheid werd ‘code’ genoemd. Plagiaat thans een referentie; een recensie het uit‐
vlooien van verborgen citaten. →Deconstructie. 
In literatuur de cultus van het literaire, discussies over ‘Wat schrijf ik? Waarom? Hoe?’ want het schrijven zelf, de taal werd tot onderwerp van het ‘verhaal’. 
Een literatuurwetenschapper (doorgaans impotent, niet‐creatief) nu auteur –wat doodloopt.  
De Franse nouveau roman (M. Butor, M. Duras, G. Pérec, Al.Robbe‐Grillet) heeft wel interessante benaderingen getoond: nieuwe romanstructuren, een on‐
derzoek naar de rol van tijd, vragen over het personage, nieuwe tekstsoorten en media. Ook J.L. Borges, It. Calvino, U. Eco hebben de literatuur verrijkt. 
Totdat minder begaafden zich het etiket ‘postmodern’ toeëigenden en dit een dooddoener werd op recepties en in recensies.  

M. Butor M. Duras G. Pérec A. Robbe-Grillet J.L. Borges I. Calvino U. Eco
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Deconstructie (poststructuralisme) 
 
 
Te situeren in de broeierige sfeer van het →Postmodernisme, een tijd van skepsis en relativisme. Meer bepaald de voorstelling van menselijke werkelijkheid 
als tekst. Deze heeft vele lagen en lezingen. De tekens erin verwijzen naar weer andere (semiosis) en krijgen slechts betekenis in hun verschillen‐van (een idee 
van F. de Saussure). De woordvoerder van deze richting, Jacques Derrida (De la grammatologie), gewaagt van ‘différance’, pleit voor een ‘Nouvelle Critique’ 
(parallel met Yale’s ‘New Criticism’): de taal verwijst niet langer naar een buitentalige werkelijkheid (“Il n’y a pas de hors‐texte”), maar naar zichzelf. Vandaar 

een groter belang gehecht aan retorische en literaire procédés als metafoor, citaat, 
ironie, parodie, ambiguïteit, afwisseling e.a. Een en ander maakt betekenis “ver‐
glijdend”, “onbeslisbaar”, een literair werk is niet af, doch “open”( Umberto Eco). 
De auteur stelt zijn eigen werk in vraag, biedt verscheidene mogelijkheden voor 
plot, personage e.d. Vragen in plaats van antwoorden, literatuur bij wijze van spel. 
Niet nieuw, tenzij als programmaverklaring. 
Deze houding werd controversieel, geduid als anti‐intellectueel. Daarom verzetten 
voornamelijk filosofen zich tegen een eredoctoraat te Cambridge voor Derrida? 
De afwijzing van ‘hors‐texte’ scheen niet meer te gelden bij de bespreking van Hei‐
deggers invloed op Derrida –zelf van joodse afkomst‐ en het oorlogsverleden van 
zijn vriend Paul De Man. Of hoe ideologie theorievorming kleurt resp. begrenst. 
In een ruimer verband en zinvoller betekent deconstructie elke analyse van tekstmateriaal naar invloeden van en op, mogelijke in‐
terpretaties. Verder dan dit kan het leiden tot steriliteit, zoals gebleken is in het postmodernisme.

J. Derrida

P. De ManM. Heidegger
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Feminisme 
 
 
Je moet al een harteloos, onverschillig of integendeel fanatiek iemand zijn om dit thema te hullen in slogans, verwijten of politiek. Ik kan dit niet. Wanneer ik 
de oorzaken én gevolgen overzie overvalt me veeleer een gevoel van tristesse, deze die kankert na mislukking. 
Het gaat over disharmonie, een onevenwicht waar de geschiedenis zo rijk aan is. Men heeft feminisme genoemd een georganiseerde vorm van jalousie, de 
stoomketel van zoveel revoltes. Deze begon ongetwijfeld als een reactie op achteruitstelling, onrecht en zeker ook de eigen onvrede. Een symptoom van de 
epidemie die periodiek uitbreekt onder vele gedaanten. Een van de broedsels van nachtdemon Lilith, godin van de nijd, de naijver, passie en wraakzucht. Je 
zou beter vluchten ver want je kan haar nooit tevreden stellen, ze wil steeds meer, haar gebrek is haar hartstocht, haar bestaansreden: het Boze Oog. Slechts 
tijdelijk en zeer gedeeltelijk te stillen blijft ze onverzadigbaar. 
 
Een evolutie 

De betrekkingen tussen de geslachten zijn zelden rimpelloos verlopen. 
Achteraf kan men gewagen van drie fasen naargelang het vrouwentype dat overheerste. Zo vooral de min of meer goedschiks kwaadschiks onderworpen 
vrouw die zich voegde naar een grotendeels patriarchaal bestel. De man was het gezinshoofd, gold als kalmer en verstandiger. In vele culturen heerste dit pa‐
troon: bij de meeste natuurvolkeren, bij de Grieken, in het jodendom (Genesis), vroege christendom (invloed van Paulus), bij de ‘Barbaren’. Er was een na‐
tuurlijke rolverdeling gegroeid: handenarbeid, jacht, soms ambt voor de man; veldwerk, moederschap en huishouden voor de vrouw. 
Zij werd geïdealiseerd in de Madonna (discreet, ijverig, trouw, zuiver, een lieve moeder…) en in de dichtkunst en zang van de hoofse liefde. Haar leven verliep 
niet zonder zwarigheden, maar ze werd –veelal pas na het huwelijk want ze was uitgehuwelijkt‐ bemind door man en kinderen, overleefde meestal haar echt‐
genoot (cfr.het offer van de Indische weduwe, sati). Tal van zangen en dichtwerken verheerlijkten de liefde. Bij Dido en Aeneas, Philemon en Baukis, Hero en 
Leander in de Klassieke Oudheid‐ Tristan en Isolde, Abélard en Héloïse, Dante en Beatrice, Petrarca en Laura in het christelijke Westen – Laila en Madschnun 
in de Arabische sfeer. Tegen de vroege middeleeuwen waren vier soorten liefde bekend: eros (verliefdheid, zinnelijk), amor (gerijpt door het huwelijk en kin‐
deren), caritas (onbaatzuchtige hulp ook aan vreemden) en contemplatio (mystiek). En talloze bindingen uit angst (de familie!) en berekening (het huwelijk 
als levensverzekering). 
Altijd echter ook heeft naast het verliefde meisje, de matrone en de non de schaduw rondgewaard van een duivelse variant: vals, trouweloos, twistziek, hoer. 
Het “vileynich vel” uit de middeleeuwse clute, Shakespeare’s shrew. Er was soms sprake van de mythische amazone en (bij Aristofanes) een opstand tegen de 
oorlog, maar dit verzet nooit geïnstitutionaliseerd. De schaduwkant van de vrouw, geïncarneerd in haar patrones Lilith (Babylonische nachtdemon) en ambi‐
valente archetypen als Eva en Ishtar/Astartè scheen vooral jaloers en bedrieglijk (zie de vrouw van Putifar in het Oude Testament, de stiefmoeder in vele 
sprookjes). Deze ondeugden werden geleidelijk tot wapens in een strijd om meer rechten, “bevrijding”. De vrouw werd vanaf het eind van de negentiende 
eeuw geleidelijk een partij, een vakbond. Liefde vervangen door egoïsme, de verzuchtingen almaar stringenter, het gekrijs hysterischer. 
 
Vrouwenbewegingen 

Ontstaan in de sfeer van de Verlichting. M. Gouze en M. Wollstonecraft ijverden voor gelijke burgerrechten. Een belangrijke inspiratiebron werd protestantse 
filantropie (Leger des Heils, comités om ‘gevallen vrouwen’ op het rechte pad te brengen e.a – enkele beschreven door Ch. Dickens). De’eerste golf’ (de suffra‐
gettes E. Pankhurst, El. Stanton en L. Mott) eiste kiesrecht (E. Suffrage), kansen op onderwijs en een beroepsleven. De ‘tweede golf’ sedert de jaren 1960 –B. 
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Friedan, G. Greer, S. de Beauvoir, K. Millett en M. French‐ ging verder, wilde het gedrag van vrouwen ‘emanciperen’ (‘Women’s Lib’/‘Ban the Bra’ in de V.S., 
‘Dolle Mina’ 1969 in Nederland), vaak vermannelijken. Via o.m. praatgroepen, vluchthuizen, aanvallen op het huwelijk (de ‘Bewust Ongehuwde Moeder’ –
B.O.M. als ideaal, pleidooien voor abortus (‘Baas in eigen buik!’), lesbianisme etc. Andere factoren hadden intussen de situatie van veel vrouwen ingrijpend 
veranderd: kinderbijslagen, de anticonceptionele pil, tewerkstelling in een groeiende dienstensector, meer huishou‐
delijke apparaten. Het vrouwelijk kiesrecht kwam er na W.O.2. De wetgeving kantelde pro vrouwenrechten met eigen 
politica’s w.o. vrouwelijke ministers en staatssecretarissen. De man was niet langer het hoofd van de echtvereniging 
(1969). Er kwam gelijkheid van de partners i.v.m. het huwelijksvermogen (1976), ’positieve discriminatie’ en quota 
voor vertegenwoordigers (geslacht als norm, niet competentie), een Emancipatieraad (1986). Men zocht post factum 
vrouwelijk genie in kunsten en wetenschappen. ‘Vrouwenstudies’ moesten dit legitimeren, zie het documentatiecen‐
trum ROSA. Een ‘derde golf’ sedert de negentigerjaren eiste ‘power’‐ in plaats van ‘klaagfeminisme’ de ‘macha’. Pro‐
testen werden meer en meer spectaculair, o.a. door de Russische groep FEMEN. De klacht te worden beschouwd als 
‘sexueel object’ werd nu omgekeerd voor marketing (media‐aandacht verzekerd). 
Critici hebben hun bedenkingen bij de vooringenomen sexistische behandeling van vrouwen in de rechtbank (klacht mag anoniem? collectief? na soms 30 
jaar? zie de ME TOO –mode). Veel lijkt alleen maar geldklopperij. 
Niet aflatende eisen ondanks de talrijke verwezenlijkingen én de   agressieve propaganda hebben  inmiddels veel sympathie bij de zusters bekoeld. 
 
Discussies  

Heeft het feminisme de grieven tussen mannen en vrouwen gestild? Integendeel, ze zijn nog nooit zo hevig geweest als nu, na de “bevrijding”. 
V r o u w e n  klagen. “Vrouwen verdienen nog altijd minder dan mannen voor hetzelfde werk. Aan universiteiten zijn meisjes welkom als studenten, niet als 

professoren.Het vak gender studies wordt weggelachen.  
De campagnes #ME TOO over sexueel lastig gevallen worden door filmregisseurs –en producers (Polanski, Weinstein en 
Epstein) en theaterbonzen of tv‐makers (Fabre, De Pauw) hebben niet tot serieuze rechtszaken geleid, tenzij voor Wein‐
stein. Men durft het zelfs betitelen als “eerst uitlokken, dan natrappen”. Ook de ‘memory mill’ (beschuldigingen van 
sexueel misbruik in de jeugdjaren) is na aanvankelijke sensatie neergezet als oplichterij in samenwerking met psychoa‐
nalisten. 
Het toenemend aantal abortussen en een liberale rechtspleging terzake worden het feminisme verweten, net zoals het 
dalend geboortecijfer en een “laksere” houding tegenover vrouwelijke delinquenten. Bovendien zou de opvoeding en 
het onderwijs van de kinderen “verwijfd” gebeuren, eenzijdig, hen maken tot “watjes” en “homo’s”‐een “pampergene‐

ratie” met slechtere schoolresultaten en ondermaats presteren op de werkvloer. Mama’s binden hen bijna levenslang met kost en inwoon. De “positieve discri‐
minatie”, gezien als inhaalbeweging, wordt nu een vrijbrief genoemd voor onbekwaamheid en corruptie. Notabene, hoe kan een vrouw ,‘moeder aan de haard’, 
ooit een fatsoenlijk pensioen opbouwen? Op de man kan je niet rekenen, hij doet nog altijd weinig in het huishouden. Het grotere aantal politica’s (ten gevolge 
van verplichte quota) heet werkverschaffing voor ongemotiveerden. Dat een prostituée thans “sekswerker” heet en recht eist op stakingsvergoeding verheft onze 
beweging niet.” 
M a n n e n  klagen. “Als je met gemiddeld vijf jaar de man overleeft komt dat zeker niet door achteruitstelling, integendeel, veel vrouwen vermijden kost wat 
kost de stress van buitenhuis werken en zodra de kostwinner afgebeuld moet vertrekken maakt ze na zijn dood grote sier met een dubbel pensioen. Wellicht 
heeft de verliefde sukkel voor haar ook nog een levensverzekering bijeengescharreld. Op resto of aan de kust of op reis speelt ze voortaan de ‘lustige weduwe’. 
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Tussendoor wordt zij –voltijds slachtoffer‐ door justitie verwend met schadevergoedingen wegens “sexueel misbruik”. Ze hoeft niet eens met haar echte naam 
te procederen en met de “feiten” (te pijnlijk en slecht voor haar reputatie). Het kan anoniem of collectief en enkel suggestief, de bewijslast voor hem. Is hij 
niet schuldig tot het tegendeel bewezen is? Ja, feministisch “recht” wijkt wat af van het gebruikelijke machogedoe. In de rechtbank geldt hij voortaan als bij 
voorbaat verdacht. Ook wie zijn inkomen verliest heeft gefaald, hij wordt weggesmeten als een versleten schoen. De kinderen moeten papa misprijzen. Het 
gaat om poen, de rest is flauwe kul. 
Hoeveel vrouwen zitten in de gevangenis? Hoeveel gingen vrijuit of kregen opschorting of uitstel of voorwaardelijk uit ‘compassie’? Hoeveel vrouwen betalen 
onderhoudsgeld? Of respecteren zijn bezoekrecht? “De vrouw heeft haar kind negen maanden lang onder het hart gedragen, het kind is dus van haar!” 
vertelde een echtscheidingsfurie. Het is voldoende dat een eega zucht “Het werd me allemaal te zwaar…” en de gedurende vele jaren opgebouwde zaak van 
manlief stuikt ineen. Faling. Trouwens, veel werkloze mannen vinden dat het feminisme hun tewerkstellingskansen ondermijnt, zelfs ‘officieel’, met quota. 
“Vrouwen eerst!” 
 
Gevolgen 

Wijsheid is zoek, “waar twee vechten om de broek”. De meeste vrouwen –maar hun meningen (of gevoelens wisselen nogal) schijnen akkoord te gaan met 
de eerste golf van het feminisme (rechten, onderwijs, beroepskansen), minder met de emancipatie en het minst met de macha‐beweging. 
De geslachten werken dikwijls niet (meer) mét maar ‘syndicaal’ tégen elkaar.Als concurrenten of vijanden. Het feminisme heeft geleid tot een grote toename 
van het aantal scheidingen (voor 80 % op vraag van vrouwen die zeker tot tien jaar geleden automatisch het hoederecht over de kinderen, de betreffende 
vergoedingen en kortingen kregen toegekend) en een drastische verlaging van het geboortecijfer. De opgefokte bitsigheid heeft veel advocaten rijk gemaakt. 
En psychotherapeuten (om bij uit te huilen en gelijk te krijgen over hun wroeging heen). En geleid tot een stortvloed van gebroken gezinnen (al dan niet later 
‘samengesteld’) met onzekere verblijfplaats. De kinderen worden her en der gesleurd, tegen de andere ouder opgehitst. Vaak beletten moeders het bezoekrecht 
jarenlang waardoor vervreemding woekert. 
Geen wonder dat er een vermeerdering is van het aantal “homo’s”, “bisexuelen” of zelfs “transgenders”. Veiliger. Onduidelijkheid troef. Worden deze geacht 
kinderen op te voeden? 
Welke jongeren geloven nog in een vaste relatie, een harmonieus huwelijk? Wie gelooft nog in onbaatzuchtige liefde waar zo velen schreeuwen “IK OOK” ? 
Papa portefeuille of huisman, Mama papa. 
Het vrouwelijk ideaal was ooit Onze‐Lieve‐Vrouw – nu is het die andere Madonna: vulgair, brutaal en een slet. 
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Een eeuw wiskunde 
 
 
Ook hier toenemende specialisatie. Door het gebruik van computers is veel (w.o. bewijzen van bepaalde stellingen) geautomatiseerd. 
De ontwikkeling kan ‘fundamenteel’ zijn (grondslagen), onderzoek (bijv.oude vermoedens) verder uitwerken en nieuwe horizonten. 

1 Fundamenteel en zeer belangrijk werd het hervestigen binnen het kader van verzamelingen – voorbereid door Cantor en Kronecker (19de eeuw), strak 
geformuleerd door de Franse groep ‘Bourbaki’. Op zoek naar vaste grondslagen is het tegenovergestelde gevonden: paradoxen (Russell) en onvolledigheid 
resp. onbewijsbaarheid (Gödel). ’Steunt’ een groot deel van wiskunde en logica op los zand? Ordeningen (structuren, categorieën) ‐na de groepentheorie 
van de jonge Galois, werden meer en meer abstract, bijv. groepen op grond van mogelijke bewerkingen. 
Waar de ‘moderne wiskunde’ (verzamelingenleer) algoritmen verwaarloosde –tenzij in het constructivisme van Brouwer‐ werden deze door computerkunde 
(en economie!) weer in eer hersteld. Vandaar vragen als “In hoeverre is berekenbaarheid mogelijk?” (complexiteitstheorie). In 1976 werd het vierkleuren‐
probleem door Appel en Haken via computers opgelost. 

2 Oude problemen kregen een nieuwe oplossing of formulering. Dit laatste geldt voor de ‘infinitesimalen’ (kleinste getallen in differentiaalrekening) met 
Robinsons ‘non‐standardanalyse’. Logica is na de noties ‘waar’/’vals’ uitgebreid met gradaties van ‘waarschijnlijkheid’, ‘vele werelden’ en zelfs ‘fuzzy’ (vaag). 
Oude vermoedens zijn opnieuw achtervolgd, dat van Fermat (getaltheorie) door Wiles, Riemann, Weil (Deligne). Zelf heb ik de getallenverzamelingen uit‐
gebreid met V, deze van de virtuele getallen, na H (hypercomplexe) de meest omvattende. 

3 Nieuwe horizonten.Ook de wiskundige ruimte kreeg een ruimtevaart. De niet‐euclidische (Gauss/ Bolyai/Lobatchevski 19de eeuw )raakte algemeen aan‐
vaard. Nauwelijks nog fysisch zijn de metrische ruimten (Hilbert, Banach, Riemann) met tot oneindig veel dimensies. Ook deze kunnen virtueel gedacht. 
Het Virtuele Universum (zie mijn gelijknamig boek uit 2007) overstijgt de wiskunde, omvat alle fysische en mentale ruimten, bovendien alle (on)mogelijke 
verbeeldingen. 

G. Cantor L. Kronecker B. Russel K. Gödel L. Brouwer B. Riemann D. Hilbert
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Meer beperkt en deels speelser zijn de figuren van topologie die bij transformaties gelijk (?) blijven: Klein‐fles, Möbius‐band; betegeling, sommige figuren van 
Penrose en Escher. Zo ook de populaire Rubik‐puzzel” (1975). Waarbij toegepaste groepentheorie (hier eenheidselement e, inversie –a, operatie verdraaiing) 
wordt benut. Wiskunde hoeft niet saai te zijn. 

De nieuwe horizonten bevatten ook de solitaire golf (soliton), uit te drukken d.m.v. een partiële differentiaalvergelijking. Andere vondsten zijn: 

• Fractalen: deeldimensies te vinden in kustlijnen, wolken, ingewanden. 
• Catastrofen: Figuren en formules die situaties van omslag (D. Wendepunkt) illustreren (Thom). 
• Chaostheorie: vroeger bestudeerd in sneeuwkristallen (Koch, Julia), later op pc (Mandelbrot) met soms treffende figuren ontstaan uit iteraties. Bestudeert  

ook onvoorspelbare patronen in het weer (Lorenz).  

Wiskunde speelt een almaar grotere rol in simulaties voor astronomie (bijv.zwarte gaten) en theoretische fysica. 

S. Banach

R. Penrose

M. Escher

R. Thom

B. Mandelbrot

E. Lorenz

Van L naar R
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Waarschijnlijkheid en statistiek 
 
 
1 De kanskoets 

Het was een merkwaardig gezelschap. Bepruikt en in stijve kraag gokten ze, kaartten, dronken en vloekten (geen wonder dat de Kerk zulke spelen veroordeelt). 
Op ieder ogenblik met de hoop én de vrees het Lot uit te dagen. En in hun brieven na de duels half uit profijtzucht, half uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid 
stelden ze vragen, nog meer raadsels. 
Een theoloog (visionair, fluisterde men) die luchtdruk wou meten op grote hoogte, een teltoestel knutselde voor z’n vader (inner van belastingen), het vacuüm 
(l’horreur du vide) achtervolgde en fervent voorstander was van Jansenius en de abdij Port‐Royal voor wie hij vlammende pleidooien schreef: Blaise Pascal. 
Een raadsheer en speler en bedenker van een taai maar onbewijsbaar vermoeden: Pierre de Fermat. Le Chevalier de Meré, een echte sjanser. Ik heb ze bijeen 
gefantaseerd in De kanskoets (De getuige deel 1 blz.237‐8 ).  
Tijdens een van de roekeloze ritten opperde Pascal zijn fameuze ‘pari’, zeldzaam in de theologie welke God niet waagt te onderwerpen aan kansspel. De lezer 
vindt zijn tekst hierover in Pensées (section 12). Geloven (de waarheid van het christendom) of niet? Geloof je dan zijn er twee mogelijkheden: God bestaat, 
of niet. Als God bestaat kan je het eeuwige leven winnen; bestaat Hij niet, niet. Wat kan je verliezen met te geloven? Je leven wordt vrij somber, onderhevig 
aan meer scrupules, verplichtingen, een moreel keurslijf. 
Na Pascals voorstel (hij bekeek ons streng, het was ernstig bedoeld) viel er een ongemakkelijke stilte. Tot de Meré ( vaak nerveus) begon te lachen: “Is dit 
ernstig bedoeld? We hebben het altijd over dobbelstenen, kaarten , wie het souper moet betalen?” 
Ik zweeg, voorvoelde een groot gevaar. Na een poos Fermat, waardig als altijd: “Is het niet een grote sprong van een spel met als inzet enkele munten of 
hooguit een avond In een herberg…en oneindigheden, ja hemel en hel? En zijn er maar twee mogelijkheden?” 
“Het spijt me –zuchtte Pascal ‐dat ik het hier te berde breng, maar de zaak is ernstig. En om het scherp te stellen: er zijn maar twee mogelijkheden. God 
bestaat, of niet. Dat is de weddingschap.” 
Nu keken de drie naar mij. Ik moest me enorm beheersen, beet op m’n lippen, maar  zweeg.  

B. Pascal P. de Fermat G.Cardano J. Bernoulli T. Bayes F. Galton A. Kolmogorov
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2 Van Cardano en Tartaglia tot beslissings‐en speltheorie 
Voor en na de zeventiende eeuw is vaak gepiekerd over “het lot”. Onbewust én bewust maken we voortdurend berekeningen: bij het inschatten van bewe‐
gingen, andere gebeurtenissen, het verkeer. Het gebeuren hangt meestal van meerdere factoren af, ze bepalen de voorwaardelijke waarschijnlijkheid (p (a I 
b). Bijv.bij het verloop van een ziekte: er zijn algemene gegevens (mortaliteit per ziekte, per leeftijd), de (on)bekwaamheid van jouw arts of kliniek, genees‐
middelen, je persoonlijke gezondheid (de geschiedenis daarvan, zwakke punten). Elke diagnose is al moeilijk, wat dan met een prognose? Het lijkt het voort‐
durend testen van hypothesen – handig uitgedrukt als cijfer voor p tussen 0 (zekerheid dat niet) en 1 (zekerheid dat wel). De waarschijnlijkheid dat iets zich 
niet voordoet wordt uitgedrukt als p (‐a). 
De teerlingen (prachtig woord!), kaarten,tombolanummers en casinospelen maken alle een selectie uit een totaal aantal mogelijkheden (n) bijv. bij een munt 
(n=2), kaart (n= 52). Er zijn tal van combinaties mogelijk, vorige worpen of trekkingen blijven meespelen (verminderen n). J. Bernoulli, telg uit een wiskundig 
zeer begaafde familie schreef een overzicht Ars Conjectandi ( 1713), Bayes hield rekening met a priori waarschijnlijkheid (kennis vooraf) en deze a posteriori 
(bijv.toename van kennis over), de verwachting tussen beide. Notie ook gebruikt in de latere telecommunicatietheorie (informatie voor ontvangst van een 
bericht resp. erna) en beslissingstheorie. Het komt erop aan de informatie te maximaliseren. Zo kan je tot regressie‐analyse komen (Fr. Galton). Allemaal vrij 
eenvoudig als je de formules mijdt die de zaak ingewikkeld voorstellen (axiomasysteem ontworpen door A. Kolmogorov in 1930). Je kan een en ander illustreren 
in verzamelingen, “ruimten” e.d. Tot en met de formules van statistiek (bijv. A. De Moivre’s ‘normale verdeling’). Minstens evenveel in wetenschap dient om 
te verduisteren als om te verhelderen. 
’Beslissingstheorie’ (J. von Neumann/O. Morgenstern die ook speltheorie ontwikkelden) wil behulpzaam zijn bij het rationeel maken van keuzes bij gegeven 
kennis over alternatieven bijv. inzake aandelen, een reis, studiekeuze etc. Helaas blijft de keuze van ‘utilities’ uiteindelijk subjectief, ondanks de kosten/baten‐
analyse. Indien dergelijke constructies geen rekening houden met morele normen worden ze ronduit gevaarlijk, zie ‘war games’ en ‘gezondheidseconomie‘. 
De theorie zelf wordt de norm. 
In speltheorie gaat het om strategieën die leiden tot conflict (nul‐som, de ene zijn winst is de ander zijn verlies) of een vorm van samenwerking (zie het ‘spel’ 
Dilemma van de gevangene) ook relevant voor politiek. 
In dit alles richt stochastiek zich op het onvervalste toeval. Af en toe moet men een resultaat kunnen afzetten tegenover deze geheimzinnige onbekende, 
roept dan de hulp in van toevalsgetallen die nochtans door wiskundige functies zijn gegenereerd (randomizing). Het toeval laat zich vangen? Het (nood)lot 
ook? 
 
Statistiek 

 
Op welk gebied nog niet actief? Zij test wetenschappelijke hypothesen, allerlei genees‐
middelen en geneeswijzen (vaak via twee controlegroepen waarvan een een placebo 
toegediend krijgt of suggestie –trouwens veel in de medische behandeling is show: ti‐
tels, witte jas, instrumentarium, pose van zwaarwichtigheid en dreiging, de rekening… 
Het weer, verkiezingsprognoses (soms vervalst), ongevallen. De verzekeringssector goo‐
chelt ermee, net als politici (tewerkstelling, migratie…). 
Beschrijvende statistiek wil maar kan niet alles en allen meten. Dient zich noodzakelij‐
kerwijs te beperken tot steekproeven. In hoeverre zijn deze representatief voor de  
populatie? Een groot deel van het gebruikte formularium kringt rond deze vraag.  

J. von Neumann K. GaussA. De Moivre
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Vandaar noties als ‘gemiddelde (rekenkundig  _        ∑ x )  en ‘mediaan’ (middelste waarde).  
                                                                 X  =   ___ 
                                                              N 
om het gemiddelde. En de standaarddeviatie (sigma). De afwijking is van belang om de foutenmarge van een onderzoek te bepalen. Correlaties kunnen positief 
zijn bijv. toename even groot bij beide verschijnselen, of negatief. 
Klassiek werd de klokvormige “normale verdeling” bedacht door *Gauss. 
Statistieken kunnen uitgebeeld in (verscheidene types) grafieken met tot vier assen, een histogram, cirkel‐of schijfdiagram waarbij men hoopt in één oogopslag 
een overzicht te krijgen. 
Kranten en weekbladen verspreiden een wildgroei aan peilingen, prognoses en enquêtes, veelal niet meer dan (ver)gissingen en reclame of propaganda. Al‐
leszins dient hierbij de opdrachtgever (van kapitaal belang!) vermeld, de grootte van de steekproef, datum en onderzochte periode,  liefst ook de foutenmarge. 
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Computerkunde 
 
 
De explosieve ontwikkeling van een toepassing van een deel van wiskunde, de getallenleer, kan meer schadelijk worden dan nuttig. Of een variant van het 
sprookje van de leerling‐tovenaar.   
Het oudste gekende hulpmiddel bij het tellen zou 37.000 jaar oud zijn (Lebombobeen gevonden in een grot op de grens tussen Swaziland en Zuid‐Afrika). Het 
voorwerp vertoont 28 inkervingen (een maankalender?). Een ‘wolfsbeen’ gevonden in voormalig Tsjechoslowakije zou ca 30.000 jaar oud zijn en telt 56 
streepjes (dubbele maan‐maand?). Het Ishangobeen uit Kongo (ca 25.000 jaar?) laat priemgetallen zien –gokken sommigen‐ of weer een maankalender. Hoe 
dan ook, een manier om iets te registreren. Wat vanaf het vijfde millennia schrift, w.o. getallen, doen zal in Mesopotamië (vooreerst eigendomstekens, lijsten), 
Egypte, Syrië… In het Verre en Midden Oosten is later eeuwenlang snel gewerkt met telramen. 
De eerste mechanische rekenmachines stammen van Pascal (1642, optellen en aftrekken), Schicard en Leibniz (vermenigvuldigen). Daarvoor waren er reken‐
kundige bedenksels die gebruik maakten van logaritmen (Napier) en rekenlineaal. 
De Brit *Babbage kwam in 1812 niet verder dan het bedenken van een ponskaartenverwerker (naar analogie met Franse semi‐automatische weefgetouwen), 
wat de Amerikaan *Hollerith efficiënter toepaste voor een volkstelling. Op grotere schaal werden machines gebouwd door de Colmar en Odhner. De Duitser 
*Zuse introduceerde relais en het binair talstelsel (1934). 
Hierna werd de ontwikkeling vooral Amerikaans (Mark 1 door Aiken 1943‐ elektronisch de ENIAC van Eckert/Mauchly 1944). Deze machines dienden vooral 
de oorlog (radar, cryptografie). Een tweede generatie was meer compact en goedkoper. Miniaturisering is mede mogelijk gemaakt door de evolutie van de 
ruimtevaart. De derde golf (ca 1950) benutte geïntegreerde schakelingen, microchips o.m. in een personal computer. De binaire tekens (stroomstoot of geen) 
werden vastgelegd op gemagnetiseerde dragers. Steeds sneller op te slaan en te raadplegen. Programmeertalen op verscheidene niveaus (bijv. BASIC, COBOL, 
PROLOG) werden een vooruitgang, specifieker en handiger dan de machinetaal. 
Waar op ieder ogenblik (t) de toestand (st) zich bevindt in 0 of 1 kunnen ‘waarheidsfuncties’ (NIET, OF, EN, NOCH …) deze wijzigen. Een geheugen slaat op. 
Het systeem is deterministisch, een eindige automaat. Werken onze hersens zo? Von Neumann vond van niet. Leibniz’ droom van een ‘characteristica univer‐
salis’ blijft bovendien fictie; geen computer kan de waarheidswaarde van alle redeneringen bepalen. 
 
Notebook 

Een belangrijke ontwikkeling werd het gebruik van de minicomputer of pc als tekstverwerker en geleidelijk home office van waaruit men kon teksten opstellen 
en sturen, telefoneren, radio en tv volgen en nog veel meer. Vooral met de komst van het  
 
Internet 

Eveneens een militaire constructie (ARPANET 1963) die later contact maakte met universitaire netwerken, wat leidde tot het grotere netwerk in 1982. Providers 
verschaffen toegang tot internetverbindingen aan particulieren en firma’s. Zo wordt “informatie” in tekst, afbeelding, geluid en video verspreid via telefoon‐
lijnen, kabels (gedeeltelijk transatlantisch onderzee), draadloze verbindingen naar en van computers. 
Tal van functies werden ontwikkeld: 

• De pc bevat programma’s om radio, tv en films (bijv. op dvd) te volgen en op te slaan,  
• Van een vroeg initiatief, de creatie van chat‐groepen, is het gebruik overgebleven in beperkte groep te typen, bellen al dan niet met beeld.  
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• E‐mail: elektronische post vervangt al een groot deel van de briefpost. Hierbij allerlei bijlagen (attachments) w.o. audio en video. 
• Info van websites, idem. 
• Telefoneren (skypen) kan ook via het net, het reageren op conference calls middels pc‐cams. 
• Elektronisch bankieren kan de vroegere verrichtingen vervangen en betalingen doen. 
• E‐commerce: bestellen en betalen van goederen uit webwinkels. 

Het linken met de gsm (cell phone), mobiel en klein, heeft het samenbrengen mogelijk gemaakt van heel veel functies (w.o. deze die gebruik maken van het 
net) en opslag op een handzaam oppervlak (smartphone, tabloid). 
 
Cybercrime 

Het nog dagelijks aangroeiend aantal functies (nu meestal genoemd apps (applications) heeft na korte tijd geleid tot heftig bloeiende misdaad. Pogingen deze 
in te dammen kwamen te laat, werden halfslachtig of politiek gedoogd/zelfs geinitiëerd: 

• Wereldwijde spionage via het net, georganiseerd door FBI en vooral CIA en NSA (onthuld door Snowden). Men vermoedt dat de intense en soms agres‐
sieve promotie tot een ICT‐omschakeling twee waarschijnlijk vervlochten doelstellingen volgde: een politieke, uniformiserende en commerciële (o.m.in 
overheidinstellingen en scholen). Elke burger dient ‘aangesloten’ (connected, branché) zodat hij en zijn documenten van dichtbij kunnen worden afgluisterd, 
gelezen, gefilmd. Met grote kans op bedrijfsspionage. 

     Amerikaanse geheime diensten zijn vermeld maar ook Britse, Russische, Chinese en Israëlische zijn actief op deze gebieden. 
     •   Zij voeren –meestal geruisloos‐ cyberoorlog: het bestoken van militaire bases, wapensystemen, kernreactoren, energiecentrales, strategische minise‐ 
          ries etc. Door het invoeren van disruptieve data, veranderen van codes, volstouwen met spam e.d. 
     •   Het internet werd een stort van pornografie, ook van kinderporno. 
     •   In een min of meer clandestiene regio, Dark Net, worden drugs, wapens e.a. verboden materialen verhandeld. 

• Hackers kunnen zelfs de meest gesofisticeerde systemen ‘breken’ en er spy ware (malware), en (op termijn) zich replicerende virussen planten. 

• Ransomware (de) blokkeert computers tegen betaling van losgeld in cryptomunt. 
• Hackers stelen persoonsgegevens, bankkaarten, vervalsen identiteiten (‘profiles’). De banksector adverteert dat het elektronisch betalen wordt veral‐
gemeend, en er is weer veel gaande in verband met crypto‐
currency. Als men beide combineert ... Wat bankiers ook 
mogen beweren… internetbankieren is niet veilig. 
• Door misleidende mails die banken en overheden simule‐
ren ontfutselen zij geld of persoonlijke gegevens (phishing). 
• De op het net bedrijvige ‘sociale’ maar ook digitale ‘main‐
stream media’ verspreiden fake nieuws, vervormde of fictieve 
berichten. ‘Influencers’ –vaak betaald‐ in dienst van partijen 
of landen vervalsen informatie. En spelen zelfs voor ‘fact 
chequers’ en censor! 

Door het ontzaglijk aantal en de veelsoortigheid van deze para‐
sieten en oplichters heeft het net en bij uitbreiding het ganse C. Babbage H. Hollerith K. Zuse G. Leibniz
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ICT‐gebeuren een slechte naam gekregen. Vandaar de nood aan alerte→ Mediakritiek. 

Informatica 

Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen een meer praktische computerkunde en de meer theoretische en algemene informatica. Deze laatste stelt mo‐
dellen op van architectuur van systemen (zie de afb. en →Cybernetica, Systeemtheorie). Ze omvatten hardware (apparatuur) en software (besturingssysteem, 
programma’s). 
Informatica doet hiervoor een beroep op inzichten van automatentheorie, linguïstiek/formele talen (o.m. Chomsky, Von Neumann) en informatietheorie. Ook 
de pc is een communicatiemachine binnen een systeem. Laten we dit aanwenden: 
INPUT (én met een klik ook ZENDER): Via toetsenbord of scanner. De gegevens worden ingevoerd via vertaling in machinetaal (compiler). De codering binair, 
bijv. in 16‐ resp. 32 bits –code. Het besturingssysteem (DOS) runt middels een of meer microprocessoren (CPU’s), programma’s en geheugens (werkgeheugen 
ROM op harde schijf). Registers maken multiprocessing mogelijk. Data worden opgeslagen op cd‐rom, floppy disk, diskette, usb., in de beginperiode op mag‐
netische trommels. Er stelt zich een probleem van archivering: tot welke periode kan men dragers nog benutten? Dikwijls zijn externe geheugens vandoen. 
Enkele specifieke problemen: 

• Belangrijk is uiteraard de berekenbaarheid (computability). Complexiteitstheorie tracht de grenzen te bepalen en stuit op een praktische limiet: hoeveel 
computertijd heeft men nodig?  
• Inherent aan de wiskundige bewerkingen is ook algoritmisering (naar de Arabische rekenkundige en algebraïst Al‐Khwarizmi, negende eeuw. Het optellen 
e.a. bewerkingen kan verlopen via een recursieve functie die herhaalt (iteratie, loop). Geliefde bezigheid van operatoren (elektriciteit, telefonie, internet 
etc.) die –zelf machine‐ blindelings programma’s facturen laten aandikken zonder rekening te houden met zon‐ en verlofdagen, vertraging bij de post, 
verhuis enz. Hun ideaal lijkt de dubbele betaling: een eerste keer de factuur, daarna nog verwijlboeten.” ’t Is de computer!” zegt men dan. Allicht, maar 
wie stelt het programma in op rücksichtsloos winst, winst, winst…? 
• Omwille van de omslachtigheid en tijd laat men vaak de eis tot bewijsbaarheid van een programma varen. 
• Het opdrijven van de werkcapaciteit van een computer gebeurt meestal door nevenschakeling van meerdere machines. 

 
Turingtest A.I. 

Turing, tijdens W.O.2 actief als cryptanalist voor het Brits leger, formuleerde een test om te achterhalen 
of je ‘gesprekspartner’ (die je niet ziet, zich bevindt in een andere kamer) een mens dan wel een machine 
is. Bij psychoanalyse kan de therapeut een tijdje bezig blijven met je antwoorden te parafraseren: “Dus 
je vindt dat de oplossing ligt in het verleden…? “Maar vroeg of laat moet de machine (bijv. het bestaande 
programma ELISA) dit papegaaien opgeven.   

A. TuringM. Al-Khwarizmi
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Informatietheorie 
 
 
Naarmate de wereldbevolking aangroeit en het onderwijs toeneemt wordt ook het aantal wetenschappen en theorieën groter. Sommige lijken oude wijn in 
nieuwe vaten (bijv. postmodernisme, recenter het feminisme ‐te ontdekken in de plooien van de geschiedenis), andere begeleiden technologische ontwikkeling. 
Zo informatietheorie (of communicatietheorie), meer beperkt dan de term zou doen vermoeden. Maar met grote toepassingsmogelijkheden. 
Wat is informatie? Alles. Stilte. Een blad valt van de boom. De vogel overheen. Een auto in de straat. De glimlach van de buurvrouw. Een foto in de reclamefolder. 
Donder in de verte. Het is evident dat deze zeer ongelijksoortig zijn. Tekens, ‘signalen’ alle ongewilde communicatie, of bewust. Ze richten zich tot/worden 
opgevangen door de ogen, oren, vingers, lippen en andere zintuigen. Vager ook: hoe temperatuur aanvoelt, vocht, trillingen, ruimte… zintuiglijke, mentale, 
numineuze gegevens. Hun betekenis, naar individuele interpretatie, kan heel divers zijn. 
Daar houdt informatietheorie zich dus niet mee bezig. Zij is een uitvloeisel van telecommunicatie, al waren er aanzetten in de filosofie. Aansluitend bij de 
17de‐eeuwse pogingen van Descartes, Leibniz, Dalgarno, Kircher, Wilkins e.a. om te komen tot een universele (wetenschappelijke) code. 
 
Telecommunicatietheorie 

Concepten als ‘informatie’, ‘redundantie’, ‘entropie’,‘ruis’ e.d. hebben sinds de tweede helft van de twintigste eeuw een quasi‐universele envergure gekregen, 
althans wat meetbare gegevens betreft.  
In 1924 publiceerde H. Nyquist, werkzaam voor de American Telephone and Telegraph Company, enkele gegevens (Certain Factors Affecting Telegraph Speed) 
over het verband tussen de overdrachtssnelheid (W) en het aantal opeenvolgende stroomwaarden (M), o.m. in de vergelijking W = K log M waarbij K betekent 
een constante afhankelijk van de hoeveelheid stroomwaarden (dit zijn signalen of signaalelementen) per sekonde. De overdrachtsssnelheid komt dus overeen 
met de logaritme van het aantal beschikbare verschillende signalen. Later zal log M worden uitgedrukt in het aantal bits d.w.z. het aantal onafhankelijke 
keuzen tussen twee evenwaarschijnlijke alternatieven, zoals de binaire cijfers 0 en 1.Log 2 M is het aantal bits. Men ziet dat de theorie in de sfeer is geraakt 
van →Waarschijnlijkheid en Statistiek. 
Ook definieert hij een belangrijk begrip, de redundantie (of ‘overtolligheid’). Als er in een signaal een sinusoïdale component met constante amplitude voor‐
komt, welke een deel van het zendvermogen (energie) opslorpt, doch waarvan de schommelingen (fluctuaties) in de uitgang (output) volledig voorspelbaar 
zijn, dan kan men deze component beschouwen als volledig overtollig, of redundant. Gezien er echter aan de informatie‐overdracht grenzen gesteld worden 
door het beperkte zendvermogen, verzwakking van het signaal (afname van de amplitude) en allerhande storingen waaronder ruis, zal een zekere redundantie 
onvermijdelijk, ja onontbeerlijk zijn om een doelmatige verzending te waarborgen en dus verlies of vervorming tegen te gaan. Later greep er een verruiming 
van betekenis plaats: ‘redundantie’ benut voor ‘al wat strikt gezien overbodig is’, ‘ruis’ voor ‘iedere storing’. In telecommunicatietheorie ging het erom de ver‐
scheidene aspecten van deze technologie (van telegrafie en telefonie ‐ later uitgebreid tot telex, radio, radar, televisie en het ganse spectrum van dataverwerking 
en ‐beheer, informatica) samen te vatten en meetbaar te maken met eenvormige terminologie en formules. 
Een ander onderzoeker, R.V.L. Hartley, stelde in dezelfde periode (1928, Transmission of Information) een vergelijking op voor de hoeveelheid informatie (H) 
van een bericht: H = N log S dit wil zeggen H is gelijk aan het aantal gebruikte tekens (N) maal de logaritme uit het aantal verschillende tekens (S) waaruit men 
een keuze kan doen. Dit geldt alleen indien de verschillende tekens (S) onafhankelijk van elkaar worden gekozen en deze keuze kan worden uitgedrukt in bits. 
De opeenvolging van signalen gebeurt door opeenvolgende selecties uit de gehele verzameling of code hier voorgesteld door S. Opvallend is de overeenkomst 
met Nyquists formule: het begrip ‘hoeveelheid informatie’ sluit aan bij dat van ‘overdrachtssnelheid’. 
Sinds 1948 werden deze en andere problemen van telecommunicatie (codering, signaal‐analyse, hoeveelheid informatie en overdracht van informatie) uitge‐
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werkt tot een ruimere theorie, in de eerste plaats door Cl.E. Shannon met zijn artikel The Mathematical Theory of Communication (verschenen als boek in 
1949, voorzien van commentaar door W. Weaver). Ook N. Wiener, pionier van de cybernetica (1948, Cybernetics or Control and Communication in the Animal 
and the Machine) en de Russische wiskundige A.N. Kolmogoroff (→Waarschijnlijkheid) hebben bijgedragen tot de formulering van nieuwe inzichten o.m. wat 
betreft de detectie van onbekende signalen gestoord door ruis. 
De telecommunicatietheorie kan worden samengevat in een viertal theorieën:  
1 Een communicatietheorie (denk aan het beroemde schema): 
Berichtenbron (Source of Information) – Zender (Transmitter) – Boodschap (Message) samengesteld uit tekens (Signs, Signals) m.b.v. een Code – Kanaal of 
Medium (Channel) – 
Ontvanger (Receiver). Dit schema is aangepast tot veel varianten, bijv. in →Taalwetenschap. 
2 Een Informatietheorie (hierbij). 
3 Een codetheorie: bestudeert de algemene kenmerken van tekensystemen, licht hen kritisch door. 
4 Een detectietheorie (het ontdekken van berichten bij aanwezigheid van ruis en andere stoornis). 
 
Vertrekkend van Hartley’s vergelijking kwam Shannon tot de volgende som van waarschijnlijkheden: 
 

a 
H = ∑ p1 ≈ 1 m.a.w. zekerheid 

i = 1 
 
Wanneer men bij binaire codering rekening houdt met de relatieve frequentie (pi ) waarmee de tekens (bijv.letters) voorkomen, dan krijgt men een gemiddelde 
hoeveelheid van 
 

a                      1 
H = ∑  pi log2      ––– 
        I = 1                  pi 

 
Even samenvatten : de hoeveelheid selectieve informatie (H) hangt af van twee variabelen : het aantal keuzemogelijkheden (n) en de waarschijnlijkheid van 
elk (pi). Men kan ook de frequentie van combinaties en opeenvolgingen per 2, 3, …n letters (bigram, trigram…) berekenen, m.a.w. de voorwaardelijke (condi‐
tionele) en overgangswaarschijnlijkheden in eindige Markoff‐ketens. Bijv. pE (T) of p (T/E): de kans dat een bepaalde letter (hier E, T) voorafgaat aan of volgt 
op een ander.  
Het begrip entropie is door Shannon via J. von Neumann ontleend aan de thermodynamica – R. Clausius, L. Boltzmann over de samenstelling van gassen, be‐
rekend met waarschijnlijkheidstheorie‐ en de statistische mechanica. S. Carnot en Clausius formuleerden 
de wetten van de warmteleer (thermodynamica): behoud van energie (omstreden) en transformatie van energie. Entropie (1865, Clausius) betekent hier een 
bepaalde graad van onvoorspelbaarheid, is dus complementair aan het begrip informatie. In een betekenisuitbreiding werd entropie synoniem voor ‘geleidelijk 
verval’. De entropie van een berichtenbron komt overeen met de gemiddelde informatie erdoor verzonden. Zulke gemiddelde informatie is uiteraard de ver‐
houding tussen de minimale en de maximale, en wanneer men deze aftrekt van 1 (zekerheid) krijgt men een redundantiemaat 
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        H min 
 1 ‐ ––––––      waarbij de redundantie kan aangeduid per taal, bericht of berichtenbron. 
       H max 
 
De dubbelzinnigheid van een kanaal (equivocation) is een van de vier onzekerheden die kunnen optreden bij telecommunicatie. Namelijk de onzekerheid van 
de bestemmeling of het ontvangen bericht overeenstemt met wat verzonden werd: H y (x). De andere drie zijn: de onzekerheid van een berichtenbron over 
de eerstvolgende selectie uit de code en de overeenkomstige verzending van het substitutief teken : H (x). Voorts de onzekerheid van de berichtenbron over 
de doelmatige overdracht van zijn bericht via het communicatiekanaal of circuit: Hx (y). En de onzekerheid van de bestemmeling over het bericht dat de be‐
richtenbron zal produceren: H (y). Het is duidelijk dat een en ander in verband staat met de a priori ‐ en a posteriori– waarschijnlijkheden (relevant voor hy‐
pothese testen en beslissingstheorie, zie Bayes.) Veel in wetenschappen wordt gerecycleerd. De dubbelzinnigheid van een kanaal is tevens een maat die 
weergeeft hoeveel informatie tijdens het verzenden door transmissieproblemen (ruis) verloren is gegaan. Statistische gegevens (→Statistiek) blijken essentieel 
voor telecommunicatietheorie: frequentie per teken in een bericht of tekensysteem, 
vanuit een bepaalde bron of überhaupt een gemiddelde.  
Nogmaals, de draagwijdte van de theorie wordt beperkt door het feit dat het telkens 
gaat om selectieve informatie (binair), d.w.z. om de keuze van tekens uit een register 
en de statistische beschrijving van hun gebruik, niet om hun betekenis. Het semiotisch 
gezichtspunt is hier syntactisch en pragmatisch. Ook de communicatieschema’s blijven 
belangrijk. 
 
• Er werd gebruik gemaakt van Devroe’s publicaties uit 1975 (Diepenbeek) en 1990 
(Acco), verder passim WEL.  

A. Kircher R. Clausius L. Boltzmann
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Cybernetica, systeemtheorie 
 
 
Het is een rechtmatig en nuttig streven de vele initiatieven rond informatisering (zie→ informatie, computerkunde, informatica, artificiële intelligentie e.d.) 
te brengen tot een kader, een synthese. Maar dat streven is helaas mislukt om voorspelbare redenen: eenzijdigheid. Daarover later meer. 
De systeemtheorie, voorbereid door L. von Bertalanffy ca 1940, verdedigd door Ashby, poogt uit systemen (biologische, mechanische/elektronische en meer 
abstracte) algemene kenmerken te destilleren: zo bijv. gansheid (nietsummativiteit der elementen) vergelijk met structuur en Gestalt cfr. holisme, doelge‐
richtheid (Aristoteles’ teleologie), individualiteit (problematisch?), leven (eis van het vitalisme o.m. Driesch), openheid (naar de omgeving), dynamiek/evolutie. 
Daar werden aan toegevoegd: input, output, hiërarchie, toestand, informatie. Een beschrijving die ver voert, zeker een bijdrage tot vereniging der weten‐
schappen. De invalshoek van filosofische antropologie (hoger bewustzijn) wordt echter door het materialisme verworpen. Een contradictie: kan men een bi‐
ologische publicatie van niveau opstellen zonder? De traditionele breuklijn ‐althans sedert de ‘Verlichting’‐ tussen wetenschap en metafysica. De problematiek 
vormt een vraag van ontologie en wetenschapstheorie (de huidige blijkt niet in staat tot een alomvattende synthese). In de discussies duikt ook telkens de te‐
genstelling determinisme‐toeval op (zie deel 1 van “Een eeuw wetenschap”). 

Cybernetica is een denkpatroon uitgewerkt door Wiener (1948) met enkele nieuwe concepten: het systeem als regelkring, met mogelijke feedback 
(controle)/terugkoppeling, evenwicht (homeostasis), zelforganisatie e.d. Recent ging ook aandacht naar simulaties via neurale en andere netwerken, artificieel 
leven, chaotische dynamica e.a. En meer en meer. 
 
Artificiële intelligentie 

Eeuwenlang hebben uitvinders en technici automaten ontworpen. Van beelden en fon‐
teinen tot klokken, mensachtige robotten en cyborgs, ganse steden en werelden. Men 
vindt hun sporen in volksverhalen, de fantastische literatuur en SF. 
Met artificiële intelligentie wordt een technologische ontwikkeling beoogd die menselijk 
kunnen imiteert. Simulaties kunnen al schaken, autorijden, vertalen… Er is meer gedis‐
cussieerd dan bereikt, mede omdat men het niet eens raakt over wat menselijke ‘intelli‐
gentie’ inhoudt: tegenwoordig neigt men meer naar een achttal begaafdheden dan het 
rigide IQ‐concept (te testen naar taaloefeningen resp. al dan niet geometrische figuren). 
Voor A.I. blijkt het model dit van de gesofisticeerde pc, met (bijbedacht) sensoren voor 
zintuiglijke waarneming en aangepaste motoriek. Men onderscheidt taalgerichte en patroongerichte programma’s. Gevoelens, persoonlijkheid (w.o. eigen wil), 
esthetisch aanvoelen, moreel inzicht, zelfgekozen verandering… blijven voorbehouden aan de mens. 
Een aangepast A.I.‐systeem kan zinnen ontleden, woorden situeren, maar heeft moeite met betekenis en taalfinesses die intuïtie en gevoel voor relevantie ver‐
onderstellen. Een breinmodel toont neuronen, verbonden in knooppunten, voorts eventueel bestaande uit lagen en telkens voorzien van een “gewicht”. Met 
groepsgewijze distributie. De vraag ‘brein‐geest’ is nooit ver en onoplosbaar (zie von Neumann). Wellicht verhindert zulks nog meer massacontrole. Niet enkel in 
“totalitaire” regimes altijd weer stiekum geprobeerd middels psychiatrie, tv, camera’s, afluisteren en spionage via de wereldwijde ITC‐netwerken. Levensgevaarlijke 
technologie. 
Robotica heeft nuttiger tuigen en onderdelen ontwikkeld w.o. fabricatie‐ en herstelprocessen en medische prothesen.  

N. Wiener H. DrieschL. von Bertalanffy
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Esoterica 
 
 
Het oudste wereldbeeld 

Is ook nog steeds het meest verspreide, ondanks het uitsterven van de natuurvolkeren. A. Comte, verstokt ‘positivist’, heeft de cyclus der wereldbeschouwingen 
samengevat als een verschuiving van het magische (met als middelaar de tovenaar) en godsdienstige (priester van een kerk) naar een meer filosofische (wijs‐
geer) en wetenschappelijke (specialist). Zeker nu zien we het relatieve van zulke “opgang”.De specialist blijkt een onbekwame vakidioot. Het huidig reductio‐
nisme wordt doorbroken door een heimwee naar een (weer) holistische visie.  
Overigens, zulke wereldbeelden zullen altijd naast (soms tegen) elkaar voortbestaan maar de impact kan wisselen. 
 
Magische zienswijze 

Het wereldbeeld van natuurvolkeren werd bepaald door ‘mana’ (Melanesisch, naar Codrington), fetisjisme (‘fetisj’ Portugees voor een tovervoorwerp), tote‐
misme (ook ’totem’ –Indiaans‐een cultobject/beeltenis van voorouder), animisme < L. anima, kracht die alles in de natuur bezielt (Tylor) en ‘taboe’ (verbod 
dat rust op voedsel, omgang etc). Met dergelijke concepten trachtten etnologen de vrees en eerbied uit te drukken van inboorlingen voor alle wezens, ook 
de doden. 
De werking van magie werd toegeschreven aan enkele basisprocédés zoals 

• analogie (sympathia/similia/similitudo: het gelijkaardige trekt het gelijke aan bijv. ex voto stelt het getroffen lichaamsdeel voor, hart in vele contexten,  
boze oog 

• contrast (contraria/antipathia) bijv. tegen krampen een palingvel meedragen; tegen kanker een jonge, geplukte duif op de wonde leggen (volksgenees 
kunde). 

• synthese :diagrammen, formules, mantra’s en mandala’s die de kosmos samenvatten zijn krachtig. 

Een teken kan veranderen in energie of een object T → En./O bijv. door een toverspreuk. 
Verder spelen een grote rol: offers, rituelen, masker, trance/muziek en dans (vaak in dierenhuiden), bezweringen en allerhande symbolen. 
Dit alles in groepsverbondenheid (ook met de overledenen) d.m.v. initiatie en een middelaar (medicijnman/sjamaan/griot/pawang… en diens (met kracht 
beladen) instrumentarium. 
Het effect is therapeutisch (vroegste vorm van geneeskunde), zowel fysisch/fysiologisch als psychisch (suggestie, autosuggestie cfr.wilskracht, placebo) als 
bedreigend. Vergelijk met natuurgeneeskunde, psychosomatische geneeskunde. 
In volksdevotie en –geneeskunde is er vaak vermenging met dit “bijgeloof”. 
 
Systematische magie: occultisme 

Deze ‘traditionele kennis’ heeft als theoretische onderbouw de signatuurleer (< L. signum ‘teken’ ‐verwoord door H.C. Agrippa, Th. Paracelsus e.a., met cor‐
repondentietafels). Alles be‐teken‐t alles, de schepping lijkt een chiffre, theofanie van het Opperwezen. Met als hoofdindeling een dualistische macro‐ t.o.v 
microkosmos, goede geesten tegenover demonen. Ingewikkelde verbindingen worden ‘herkend’ en benut. 
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Een traditionele indeling: 

• Divinatie/Mantie (K) waarin astrologie (numineuze sterrenkunde) domineert naast chiromantie (handlijnen), cartomantie (vooral Tarot), oneiromantie 
(dromen), fysiognomie (gelaatstrekken), onomatomantie/aritmomantie: of numerologie/bibiomantie (waarzeggerij uit namen, teksten, getallen), voortekens 
(omina, portenta), orakels (cf. I Tjing, Delfi en Dodona). 
• Alchemie: experimentele scheikunde, charlatanerie of loutering via symbolen (vgl. de Griekse elementenleer, symbolen in vrijmetselarij e.a.). 
• Theurgie of witte magie d.m.v. religieuze rituelen,→ natuurgeneeskunde. 
• Goetie of zwarte magie w.o. hekserij (voor sommigen een vervolg op Keltische of andere ‘heidense’ natuurverering in wicca), necromantie (oproepen 
van doden), bezetenheid – zowel ceremonieel als ‘praktisch’. Soms in esoterische genootschappen, van theosofie en antroposofie, tot witch covens en de 
perversiteiten van een Crowley en La Vey (satanisme). 
• ESP (extra sensorial perception) groepeert paranormale verschijnselen als telekinese (psychokinese, op afstand doen verplaatsen of bewegen), levitatie 
(idem zichzelf), telepathie (gedachten overbrengen zonder het gebruikelijk medium), spookverschijningen/spiritisme (oproepen van/aan afgestorvenen 
via een materialisatie, medium, ouija‐bord, geklop, fotografie…) en Poltergeists, bezetenheid (persoonlijkheidsplitsing?), voorschouw (paragnosie naar het 
verleden of de toekomst), hypnose en kristalzien, wichelroedelopen (radiësthesie zoekt waterstromen, schatten, leyen in een landschap). → Parapsycho‐
logie 
• Volksgeloof en Volksgeneeskunde (spagyrisch d.i. verbonden met astrologie, kruidengeneeskunde en andere vormen van naturopathie waartoe acu‐
punctuur behoort, ouder dan de westerse geneeskunde. 
De meeste van die disciplines zijn zeer oud, behoren (met varianten) tot vele culturen, golden ooit als orthodox en blijven conservatief. Symbolen spelen 
er een hoofdrol. 
• Ook hier beleving in groepsverband, de geheime vereniging. Men onderscheidt: 

1 Quasi godsdienstige, mystieke bonden: mysteriegodsdiensten in Egypte, Eleusis, de Rosenkreutzer (vanaf 17de eeuw), kabbalisten, theosofen  
(vanaf 19de eeuw) in India, Duitsland (antroposofie) 

2 Cenakels waarin magische rituelen worden beoefend. Enkele wicca covens in de vrije natuur belijden een feestkalender (neo‐paganisme). 
3 Vrijmetselaarsloges met deels studie‐, deels politiek doel (laïcisering, “bevrijding” van Italië –Carbonari‐en andere katholieke landen), een partij  

(doorgaans liberaal) of als service club. 
 
New Age  

De twintigste eeuw beleefde een opleving van “verbeelding” qua levenshouding, politiek, godsdienst, esoterica, wetenschap. Velen zagen het als een bevrijding 
van politieke en etnische vooroordelen (Beweging voor mensenrechten, bescherming van minderheden inz. zwarten, Indianen, feminisme en gay lib, zorg 
voor het milieu). Het leek alsof vooral de jeugd nood had aan meer openheid, een nieuw élan waarin vele grenzen (ook morele) sneuvelden. Op Parijse muren 
stond: ”L’imagination au pouvoir!” Alom protest tegen gezagsdragers: tegen de oorlog in Vietnam, tegen De Gaulle, tegen de Belgische bisschoppen (Leuven), 
tegen het Vaticaan (geboortebeperking, celibaat). 
Met grote belangstelling echter voor Oosterse godsdiensten (vooral mystiek en meditatie), gezonder leven in de natuur (hippie communes), vrije liefde, pa‐
cifisme… Samengevat door Marilyn Ferguson als het ‘Aquarius’ ‐tijdperk van creatieve energie, holistisch (universeel, de Kosmos omvattend), eclectisch.  
A New Age. 
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De aspecten hiervan kunnen best worden getoond door een selectie cultboeken uit die tijd: 

• Oude, verzonken beschavingen: E. von Däniken (goden waren kosmonauten), R. Charroux 
• Dood: E. Kuebler‐Ross (bijna –doodervaring) 
• Indianen: D. Brown (Wounded Knee) 
• Feminisme: G. Greer, S. de Beauvoir 
• Ecologie: R. Carson (tegen chemische bestrijding in de landbouw), P. Singer (respect voor dieren) 
• Magie: R. Steiner (bewustzijnsniveaus), C. Castaneda (Yaqui bewustzijnsverruiming), C. Wilson  
• Antropologie: Th. Heyerdahl (per vlot oceaan over), Cl. Lévi‐Strauss (vernietiging der primitieve culturen) 
• Drugs : T. Leary (LSD), S. Vinkenoog (hasj) 
• Nieuwe psychologie: Th. Harris, H. Bergson (Intuïtie), R.D. Laing (schizofrenie) 
• Nieuwe theologie: T. de Chardin 
• New Age: L. Pauwels/J. Bergier (na Le matin des magiciens 1960 ontstond het tijdschrift Planète‐ in het Nederlands Bres), M. Ferguson, J. Redfield 
• Kosmologie: C. Sagan, St. Hawking 
• Nieuwe fysica: G. Zukav, D. Bohm 
Enkele opmerkingen hierbij. Het betreft slechts een doorsnede, opzettelijk niet chronologisch of thematisch geordend: de belangstellingssfeer was ruim, 
schots en scheef verward. Geen wetenschappelijke uitgaven, evenmin fiction. Voor andere auteurs zie de overige rubrieken van “Een eeuw wetenschap”. 
New Age is geen historische periode, maar een mentaliteit, onder andere benamingen (bijv. neo‐romantiek) recursief. 
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Parapsychologie 
 
 
Wil de wetenschappelijke studie zijn van ‘paranormale’ verschijnselen, inz. ESP → Esoterica.Vandaar synoniemen als ‘paranormologie’. 
 

1 

Systematisch onderzoek eerst sinds de oprichting van de Britse Society for Psychical Research in 1882. Deze commissie wilde strenge ‘wetenschappelijke’ 
criteria handhaven die echter zouden ontaarden in een soort heksenjacht op mediums‐ waarover meer in 2 
De Society kreeg medewerking van W. Crookes, Ch. Dickens, A.C. Doyle, D. Home… 
Onder deze Invloed ontstonden ook elders onderzoekscentra: 
In Freiburg het Institut für die Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene o.l.v. H. Bender, uitgever van het Zeitschrift für Parapsychologie und Grenzge‐
biete der Psychologie. 
Grote invloed kreeg de Zwitserse psycholoog C.G. Jung: waar S. Freud het onderzoek verengde tot de kinderjaren en vooral sexualiteit, introduceerde hij het 
collectieve onbewuste, archetype, bestudeerde symboliek in alchemie en I Tjing, synchroniciteit en bracht een belangrijke typologie. In het vooroorlogs Duits‐
land had mentalist E.J. Hanussen enige invloed. De Britse propaganda verspreidde zelfs “aangepaste” Nostradamus‐edities. 
Onder impuls van psycholoog‐filosoof G. Heymans en F.A. Dietz kwam het tot een universitair vakgebied in Utrecht met W.H.C. Tenhaeff en H. van Praag. In 
Nederland werd G.Croiset een bekend, controversieel paragnost. 
Franse parapsychologen waren o.m. E. Osty (over ectoplasma, ‘la substance X‘) en Ch. Richet. 
 

2 

De doelstelling was vanuit natuurwetenschappelijke criteria de fenomenen ESP door te lichten, wat het paranormale zou verklaren, eventueel erkennen resp. 
verwerpen. Er stond veel op het spel. Na de commotie rond klopsignalen in Hydesville (V.S.) 1847 ‐1848 waardoor de gezusters Kate en Margaretha Fox ervan 
overtuigd raakten dat een vermoorde vanuit de kelder hen trachtte te bereiken werd spiritisme in Amerika en later Europa tot een nieuwe rage, zelfs godsdienst 
(met A. Kardec). 
Het geloof in (of hoop op) een voortleven na de dood is zo oud als de mensheid. Maar behoorde tot een schemerzone van gissen en vergissen, vragen zonder 
eind en ronddolen in tegenstrijdige hypothesen. Hydesville leek een concrete opportuniteit. Zodat talloze door verdriet of angst geteisterden met behulp van 
trillende tafels, wazige foto’s (‘materialisaties’), onduidelijke stemmen en vooral mediums (een zeer oude functie in de magie van natuurvolkeren) poogden 
de ‘Overzijde’ (meestal overleden familieleden of kennissen) te bereiken. Hydesville wekte tijdelijk meer sensatie dan de geschriften van J. Böhme, Emm. 
Swedenborg, H. Blavatsky e.a. over het hiernamaals. Kerken en universiteiten werden ongerust, hun gezag onzeker. In die context moet men de strijd (want 
dat was het) zien van allerlei types ‘autoriteit’ tegen deze verruiming van vertrouwde inzichten. Het kwam er nu op aan spiritisten te behandelen als achterlijk, 
mediums als bedriegers.Een dusdanig bevooroordeelde hetze kan niet gelden als objectief. Ook al waren er ongetwijfeld mediums die omwille van geldgewin 
of bekendheid meer goochelaars waren dan bona fide. Ook de ‘wetenschap’ bijv. geneeskunde telt zulke . 
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3 

Hoe dan omgaan met paranormale verschijnselen? De echte wetenschapper is niet geborneerd, beperkt zijn wereldbeeld niet tot een vakidiotie, een tunnel‐
visie. Hij neemt kennis van al wat zich voordoet, nieuwe inzichten. Hij beschrijft ze vanuit vele bronnen. Overtuigd dat de geschiedenis der wetenschappen 
veel negeerde of verkeerd duidde wat nog onduidelijk was. Sinds wanneer weet men af van het bestaan van microben, bacteriën, virussen? Hoe is het inzicht 
over de kosmos veranderd sedert Copernicus? Wat is de meest recente verklaring voor elektriciteit,magnetisme, radio‐activiteit. En dromen? Dat een vorser 
allereerst te rade gaat bij het gezond verstand, de eenvoudigste uitleg, is heilzaam. Daarna moet hij in alle wetenschappen én hun geschiedenis een mogelijk 
model of verklaring zoeken. En waar doenbaar testen. Evident, zult u zeggen. Maar dat gebeurt niet. Bepaalde domeinen blijven taboe. 

 
4 

Meer specifiek zijn volgende “verklaringen” geopperd: 

• Tot nu onbekende stralingen/golven: aangaande telepathie,radiësthesie 
• Psychosomatische krachten: stigmatisering, autohypnose 
• Spiritisme: theorieën over het astraal lichaam, aura, fluïdum cfr. De Egyptische ba, ka, schaduw‐ Bijna‐dood ervaringen. 
• Suggestie (ook autosuggestie) in extase, dans, projectieve magie (fetisjisme, vloek, candomblé, macumba,exorcisme e.d.), hypnose algemeen 
• Drugs: verdovende of opwekkende middelen, psychedelische roes 

Minder een verklaring, als wel methode 
! °Waarschijnlijkheidstheorie: experimenten van Rhine over telepathie (kaarten raden). Voorschouwende dromen (Freud, Dunne). C.G. Jungs synchroniciteit 
(het samenvallen van ogenschijnlijke ‘toevalligheden’). Ook kwantumfysica en chaostheorie worden ‘herangezogen’. 
Van het bekende uitgaand naar het minder bekende. De controle‐omgeving mag niet een oord zijn van kil wantrouwen. Dit verlamt, verstikt vermogens die 
waarschijnlijk leven in een fijnmateriële wereld, een gevoeliger bewustzijnslaag. De omgeving beangstigt sommigen. 
Het is even weinig “wetenschappelijk” een blinde te laten oordelen over een ziende, als een ziende over een blinde. 
 
Het communicatieschema van deze gebieden levert soms problemen op. Wie is de “Zender”, wat is het medium/de boodschap, wie “ontvangt”? 
 

Z(buitennatuurlijk?)                 Teken                                         o (“normaal”) 
o                                                  Medium                                     Z 

            in een bepaalde situatie. 

Zelfs ‘la pensée sauvage’ (Cl. Lévi‐Strauss) vertoont ingewikkelde structuren. De interpretatie der tekens is niet altijd strikt, zeker cultureel bepaald. Metafoor 
(zoals …zo ook) en metonymie (deel van), alleszins associatie vaak de sleutel, met een zoeken naar samenhang, het bezweren van chaotische krachten. 
De magische zienswijze(n) zijn bestudeerd door het traditionele esoterisme, sociologie (bijv.hekserij o.m. door Mauss, Hansen), antropologie (Lévy‐Brühl, 
Frazer, Lévi‐Strauss), psychologie (psychoanalyse met vooral Freud en Jung, ontwikkelingspsychologie w.o. Piaget)‐ Studie van de verbeelding en ESP, volks‐
kunde. 
De breuklijn is telkens :materialistisch vs. metafysisch. Met vele (omstreden) tussengebieden.
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Een eeuw psychologie 
 
 
Zoals in vele andere wetenschappen is er een opdeling aan de gang naar almaar meer disciplines en subsubvakjes. En jargon. Van klinische psychologie (allerlei 
therapeutische richtingen) via ontwikkelingspsychologie (jeugd, bejaarden) en onderwijspsychologie naar organisatiepsychologie (voor bedrijven). Buiten‐
beentjes zijn dierenpsychologie (soms een model voor de mens) en parapsychologie (afgewezen door lieden zonder verbeelding). God en de ziel –“zielkunde”‐ 
werden afgeschaft. In plaats daarvan kwam de mens, wel met godsdienstpsychologie en sociale psychologie. De meeste mensen houden echter liever vast 
aan hun “naïeve” psychologie, de aloude mensenkennis en de twaalf types van de Zodiak. “Jij bent dan ook een Ram”, zal je vaker horen dan “Jij bent het cy‐
clothieme type”.  
Het ideaal van de wetenschappelijke psychologie werd na G.Th. Fechner de op fysica en fysiologie gegrondveste experimentele psychologie waarin alles meet‐
baar wordt zoals na A. Binet de IQ‐testen, inmiddels veelzijdiger toegepast tot acht begaafdheden. Bewustzijnsinhouden werden verdacht want vereisten in‐
trospectie (functionalisme, W. James). Psychologie werd het terrein van laboratoria (proefnemingen met ratten e.d.), enqueteformulieren en ‘diepte‐interviews’. 
De Freudiaanse canapé (praten gedurende jaren, liefst over seks) is in ongenade gevallen, mede door de vele misbruiken. Leerlingen van Freud (vooral C.G. 
Jung, A. Adler, K. Horney) gingen hun eigen weg: veelzijdiger, niet meer beperkt tot de kinderjaren, sexuele neurosen… Het behaviorisme (B. Watson, C. 
Skinner) met z’n stimulus‐respons‐schema’s bleek te mechanisch: de mens als Pavlovs hond? Het neo‐behaviorisme laste daarom tussen‐schema’s in zodat 
stimuli ook intern mogelijk werden geacht. Er volgden pogingen om uit dergelijke korsetten los te breken via Gestalt (niet de delen maar het geheel bekijken) 
en A.I–systeemtheorie. De computer is ingezet voor simulaties, tot velen deze als werkelijkheid gingen beschouwen, gevaar voor robotisering. 
Cognitieve psychologie bestudeert psychische processen niet enkel als reacties maar ook zelf actief, vaak met terugkoppeling. Een ‘humanistische’ psychologie 
(C. Rogers, A. Maslow, wiens pyramide, van behoeftenbevrediging beroemd werd) gaf de psychlogie weer een menselijker gezicht. Ook statistische technieken 
als multivariate analyse laten meer factoren aan bod komen. Er is een stroming die erfelijkheid beklemtoont, een ander invloeden van het milieu. Recent 
voert de persoonlijke ontwikkeling of marxisme of ‘transactionele spelen’ (E. Berne) het hoge woord. Een kentering naar meer communicatie.  

G. Fechner A. Binet W. James S. Freud B. Watson C. Skinner
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Teken des tijds: vanuit culturele antropologie wil men psychologische concep‐
ten en methoden bijv. intelligentietesten verruimen tot een niet‐westers pu‐
bliek. 
In het geëigend jargon klinkt dit allemaal indrukwekkend maar tot een eenheid 
of waardevol wereldbeeld hebben deze goeroe’s niet geleid. Na het verdwijnen 
van de oude zingeving bleef vaak een leeg omhulsel over, scherven van een ge‐
broken vaas (de ziel) zonder goede lijm. Harmonie zoek. 
Werd psychologie psychiatrie, pogingen een geschonden sukkelaar te helen? 
Men verwijt de gespecialiseerde en te winstgevende ‘klinische’ psychologie de 
nodige empathie. Het gaat immers niet om het slachtoffer, het gaat om het sys‐
teem.I. Pavlov A. Maslow E. Berne
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Een eeuw psychiatrie 
 
 
In de loop der eeuwen gebeurde zeker een evolutie naar een meer humane behandeling. 
Sommige dorpsgemeenschappen lieten de “gek” ongemoeid rondlopen, vereerden hem zelfs als “heilig” (India, China). In het Midden Oosten en Afrika moest 
hij (of zij) vaak hardhandige bezweringsrituelen verduren om de demonen te verjagen. Begrijpelijk dat men het bizarre gedrag verklaarde door bezetenheid. 
Van de middeleeuwen tot in de zestiende eeuw werd de gestoorde uitgebuit als dwangarbeider of de prooi van getreiter (betaald amusement in het Nederlands 
dolhuis, het Brits Bedlam). Nog in het negentiende Parijs werd hij geketend, onderworpen aan wisselbaden, proefkonijn voor artsen. 
In de vijftiger jaren verwierf psychoanalyse (een lange en dure therapie) quasi een monopoliepositie. De nadelen zijn bekend: het panseksueel denkkader, 
onwetenschappelijk (hoe het onbewuste oproepen middels het kritisch bewustzijn, het Über‐Ich?) en af en toe misbruiken (ongewenst seksueel gedrag, door 
de therapeut uitgelokte “herinneringen”). Ook een paar voordelen: gesprekstherapie, hoewel passief –zonder echte communicatie‐ en geconcentreerd op de 
eerste levensjaren. De ‘client‐centered’ psychotherapie van o.m. C. Rogers bood een meer realistische behandeling. 
Enkele volgelingen verlieten de meester: A. Adler (achtte geldingsdrang belangrijker dan libido), C.G. Jung (meer gericht op symboliek en verbeelding, een 
collectief onbewuste,typologie), K. Horney (meer toekomstgericht, minder op seksualiteit). Het Freudianisme werd verantwoordelijk voor het versekste we‐
reldbeeld van velen, ook de media. 

Later bloeide sociale therapie, immers gestoord gedrag kon het gevolg zijn van een ontwrichte en ontwrichtende samenleving, in het klein, in het groot. R.D. 
Laing noemde deze schizofreen, Th. Szasz krankzinnig: de werkdruk door verwachtingen van de omgeving, met ongezonde levenswijze en drugs als uitlaat‐
klep. 
In neurobiologie bestudeerde men de werking van neurotransmitters en remmers voor farmaca (nooit zonder bijwerkingen). Het elektro‐encefalogram was 
daarbij dienstig. Antidepressiva, ‘anxiolytica’ (tranquillizers tegen angsten) en neuroleptica (tegen psychosen) moeten de onrustige of verwarde geest kalmeren. 
Het jargon verdoezelt de achtergronden. Zo ontstond een ganse psychofarmaca, vaak op bestelling geconsacreerd door farmaceutische firma’s en hun Ame‐
rikaans handboek DSM ‐naar uitlekte gesponsord/deels bepaald door de farmabusiness‐Ook politiek welkom (in Rusland, de V.S., China) om opposanten te 

C. Rogers A. Adler C. Jung K. Horney R. Laing TH. Szasz
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bedwingen. Zulke chemische methoden (eigenlijk biowapens) en dollarzware bindingen bezorgen de sector een slechte naam. Vandaar de Antipsychiatrie‐
beweging die de psychiatrie bestrijdt als een repressief systeem, instrumentarium van macht waarvan men de gemeenschap zoekt te bevrijden. Wetenschap 
wordt meer en meer beschouwd als gevaarlijk, schuldig. 
Symptomen als eigentijds groepsproces geduid. In het nieuwe wereldbeeld →New Age wordt communicatie beklemtoond (als een nood, tegen vervreemding, 
vereenzaming), als een teveel (saturatie door het internet), vervormd en misleidend →Mediakritiek. Mei ’68 was ook hier katalysator, deels chemisch (bepaalde 
drugs). Alle mogelijke structuren, globaal en apart, aangevoeld als gekwetst vergen een nieuw evenwicht, genezing (zie ook de hang naar Oosterse religies, 
wellness, vergetelheid). De mensheid is moe en ziek. 
Toch blijft de psychiatrische instelling met grote financiële belangen en gezag –soms aangevochten voor patiëntenrechten‐ een quasi onaantastbare macht. 
Het doktersbriefje, de collocatie sacrosanct, geheiligd door angst, betekent een raderwerk dat een leven dirigeert. 
Kan er iets veranderen? Anti‐psychiatrie blijft een sneulend vuur.Een psychische aandoening –vaak slechts tijdelijk– wordt veelal geïnterpreteerd als neurolo‐
gisch mankement, of een onevenwicht geërfd uit de jeugd, of een maatschappelijk probleem (door een handicap, werkloosheid, sociale onrust). Men heeft 
de ziel afgeschaft (een innerlijke troost en vrede, een burcht tegen de buitenwereld) en vervangen door min of meer chaos, veelal artificiële ersatz. Typerend 
voor het huidig reductionisme: Darwin getrouw gaat men te rade bij ethologie (het gedrag van dieren!). 
 
 
Concreet 

Dit is voor velen theorie en maatschappijkritiek; voor enkelen helaas bittere werkelijkheid. 
In de loop van de jaren heb ik zes “patiënten”, (ex) cursisten, bezocht in instellingen te Leuven, Bierbeek, Kortenberg, Tienen. Ze waren na een “explosie” (psy‐
chose of dramatisch verval) gecolloceerd. In al die “gevallen” (voor mij mensen) trachtte ik te helpen met bezoek, een positief attest voor het dossier, bij één 
als getuige tijdens een zitting met de vrederechter (die enkel luisterde naar de dokter van de instelling, alle anderen incl. de advocaat, straal negeerde.) Wat 
was de aanleiding tot de opname –doorgaans een crisis na een lange periode? Een echtscheiding (met weigering van bezoekrecht voor de vader met een 
drankprobleem o.a. door ontslag + deze echtscheiding)‐ bemoeizucht van een moeder jegens haar dochter, zelf al lang moeder ‐ verstoting van een kanker‐
patiënte door haar man die een jongere op het oog had ‐ schoktoestand na het overlijden van de vader ‐ een dochter die de scheiding van haar ouders en 
aansluitend “straatlopen” niet meer aankon‐ een ander in de steek gelaten door haar “vriend” … 
Uit de vele gesprekken groeide de indruk dat ze af en toe wel konden wennen aan het regime (en de verslavende neuroleptica) maar zich nooit “geraakt” 
hadden gevoeld. Een regime van verveling. Met de routine van stompzinnige groeps”therapie”, kinderachtige arbeids”therapie” en onpersoonlijke gespreks“the‐
rapie” 20 minuten per week. En voor de rest koffieklets, bellen, zich ergeren (roken verboden, pillen verplicht). Uurroosters genoeg, schema’s genoeg, team‐
gesprekken genoeg, etiketten genoeg (recent liefst “autisme”, “borderline”, “anorexia nervosa”), stappenplannen genoeg, diploma’s genoeg… 
Gezinstherapie mogelijk? Kortere of parttime –opname? “Open “afdeling? Het “transithuis”‐ zo behoud je toch de subsidie‐per‐bed. Veiliger antidepressiva? 
Zijn dat de oplossingen? Kan het personeel hen aan zonder electroshock, zonder isolatiecel, zonder platspuiten? Zelden heeft neurofysiologie beter de aan‐
doeningen visueel kunnen voorstellen, met zoveel scanners e.d. Maar situeren is nog niet verhelpen.   
Wie “raakt” hen? Enkel verveeld personeel en verveelde medegevangenen. Niemand die echt om hen geeft. 
Een zeldzaam eerlijke evaluatie van gesprekstherapieën heeft geoordeeld dat wie een min of meer normaal gezin of familie heeft en genoeg vrienden of ken‐
nissen zonder psychiatrie kan. Dit benadert de kern van de problemen: eenzaamheid, niemand die bezorgd is om u. Want alleen red je het niet. God? Wie 
hoort God nog? Stemmen? Dat geldt als hallucinatie tegenwoordig. Vele heiligen zouden volgens hedendaagse normen opgesloten geweest zijn. En wat met 
Christus? Sommige zusters lang geleden konden nog wel bidden. Ze zorgden voor de ongelukkige –de vervelende klagemie of dronken geweldenaar – omdat 
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ze in haar of hem soms de kruisdrager zagen, die ook een sukkelaar. 
Kennis zonder hart geneest niemand. Maar dat staat niet op een diploma. 
De sector kan maar één repliek verzinnen op al de kritiek: “Wat is het alternatief? De kartonnen doos? “En denken ondertussen ‘Het is ons inkomen’. De ad‐
ministratie moet blijven draaien.
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Psychedelisch (een indruk) 
 
 
De muziek bonkt en bonkt. In het halfduister kruipen oranje slangen over de muren en het plafond. Wisselen van kleur en van richting. Oorverdovend bonken. 
De kamer ruimer? Krimpt weer in. Pulseert met het bonken mee. Overal punten die uitwaaieren tot cirkels. En weer in. En weer uit. En dieper dieper. De 
“muren” worden trechters, trechters uit spiralen, spiralen als slangen. Die roteren, vibreren. Zinderend altijd altijd altijd. Ineen tegelijk ineen. Kantelen ge‐
sternten dooreen glijden melkwegen myriaden sterren transit exit transit. Flitsen glimpen, trillen vonken. 
A + i, a + i, x wordt x’, x x’, x2 . Ineen tegelijk. Alle getallen v, alle. Wat is as, wat is hieruit wat is het richtsnoer wat is het kompas? Caleidoscopen schuiven in 
en uit, uit en in. 
Bonkebonk. Netwerken neuronen dansen. De dreun van de as. Wat asse? Tekenfilms heel oud bruin nu trager. Wisselen de figuren verkleuren ademen lang‐
zaam. Bonk bonk trager. Signalen digitalen a + i. Glazen wassen ramen uitschuiven en uit. Een vrouwengezicht flitst aan en af. De kamer ruimer schoner stiller. 
En uit en uit. Zeer ouder. Zeer ouder. Zeer onder de maan. Die dreun. Trager verder verder. Zeer verder trager verder. Zeer onder de gigantische maan. Af en 
aan de oceaan. Af en aan daarin een zee. Zweef ik mee. In zee. 
Stop het bonken stop‐stop. Zee. Zee onder de gigantische maan de oceaan. De oceaan. Ruisen in ruisen uit. Aan. Aan. In. Oceaan. Ruisen in ruisen uit. Zee. 
 
 



 
 
 

Ook een digitaal tijdschrift 
heeft kosten. 

Dus abonneer je !  
€ 10,  

€ 30 steun
BE42 645-6201617-54
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Activiteiten UWLM 2020

Cursussen 
 
1 Creatief schrijven I: Inleiding tot literaire genres en journalistiek. 
Literaire opvattingen, taalcorrectie, kortverhaal, romanstructuren, poëzie, dialoog, journalistieke genres, mediakritiek… komen aan bod  
 
Online. Elke les bevat de lestekst, een résumé en enkele vragen/oefeningen. Interactief per mail, nagezien individueel. Zie het programma op onze 
webstek uwlm.be/cursussen. 
 
2 Algemene ontwikkeling voor gevorderden. Eigentijdse thema’s in wereldbeelden, semiotiek, media,taalkunde, literaire theorie, kunst, sociale 
tekens… 
 
Online. Elke les bevat de lestekst, een résumé en enkele vragen/oefeningen. Interactief per mail, nagezien individueel. Zie het programma op onze 
webstek uwlm.be/cursussen. 
 
Beide cursussen starten opnieuw eind september 2020 en kosten 300 euro, voor aanvang van de lessen over te schrijven via bankrekening nummer  
BE42 645‐6201617‐54 van WEL, Leuven. Wie de cursus heeft gevolgd en alle oefeningen tijdig en behoorlijk gemaakt ontvangt per cyclus (twee jaar) 
een getuigschrift. Zie op onze webstek wat ex‐cursisten hebben gepresteerd: de lijst publicaties en deze van media‐actviteiten. 
 
Online?  We hebben niet gewacht op de coronacrisis. Al twee jaar en op verzoek van de deelnemers zelf om de avondlijke verplaatsingen naar Leuven, 
met soms dure parkings, te vermijden. Twee keer tijdens het jaar is een bijeenkomst voorzien.  
 
 
Tijdschrift  
 
“digiWEL”, online voortzetting van het driemaandelijks tijdschrift “WEL” (papieren versie 35 jaar). Met gedichten, korte verhalen, essays, reisver‐
halen en veel info in “Het wereldje”. Abo 10 euro. 

Kijk na op onze webstek uwlm.be/tijdschrift: al het achtste nummer. En werk mee!
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Uit de eindwerken: Op reis

 
Hans Devroe 

 
 

1 
 
WEL heeft altijd een boontje gehad voor reisverhalen. Onze jaargangen hebben gereisd en gereisd: het lijvig themanummer Wereldreis: reisverhalen 
(december 1999) konden we zelfs indelen per continent. Zelf zocht de UWLM jaarlijks op de einddag de natuur (Heverlee en Horst) en alle steden in 
Vlaanderen met een literaire geschiedenis: Leuven, Brussel, Gent, Brugge (twee keer), Antwerpen (idem), Lier, Zichem en Scherpenheuvel, Mechelen, 
Hingene tot Sint‐Amand, Tervuren (Museum voor Midden‐Afrika) en Hasselt ‐ bovendien Luik.  
In het buitenland Maastricht en Sittard, Parijs, Praag, Marokko (tijdens de Ramadan én Golfoorlog!) en Egypte. Meestal gegidst door een WEL‐ler/‐lster. 
De volledige lijst staat in het Jubileumnummer december 2018. Telkens verscheen een verslag met foto(‘s). 
Geen wonder dat enkelen hun reisbelevenissen bundelden tot een eindwerk. Wat vinden wij een boeiend reisbericht? Niet te lang (gemiddeld 4 à 5 
blz., met foto’s (veelal klein afgedrukt en in zwart‐wit – digiWEL heeft die beperkingen niet). Er zijn twee soorten bruikbare: de persoonlijke ervaring 
(anekdote, avontuur, ontmoeting, dagboek) en de informatieve (bevat het belangrijkste over landschap en bewoners, geschiedenis en cultuur). Niet : 
de route van het reisagentschap of documentatie uit de reisgids tot in den treure nagepraat. De enige betwistingen betroffen de lengte van het relaas 
of het zich niet terugvinden op een foto. 
 
 

2 
 
Enkele reisverhalen overleven dus als eindwerk.  
Ook hier twee soorten: één bestemming, of meerdere. In de eerste categorie An Van Malder (mei 1999). Zij studeerde kunstgeschiedenis. Haar vriend 
wilde leren van inheemse Afrikaanse kunstsmeden. Samen trokken ze door Burkina Faso, Niger en Mali. Met veel Einfühlung en levendig beschreef ze 
de Peul en Toeareg bevolking. Geïllustreerd met eigen kleurfoto’s. Graag ook heb ik herlezen de belevenissen van Barbara De Munnynck in Odessa 1999 
met enkele vriendinnen eerste kand. Slavistiek. Het relaas van die vier weken Zomer aan de Zwarte Zee dikwijls hilarisch.Haar vlotte pen heeft haar later 
geleid naar de journalistiek: De Standaard en damesbladen. Van Leona Geudens lijkt Porto‐een ontdekkingsspel (2010) besteld door de Toeristische 
Dienst van de stad en wijnstreek Porto. Eén ode. Met achteraan een lofzang op chocolade (ook “literair” gesmaakt). Jammer dat zulke eindwerken geen 
degustaties bevatten… 



42

Clara Vanuytvens Verkleurmannetjie (2006) is eigenlijk een jeugdboek. Amber, telg van gescheiden ouders, gaat met tegenzin op vakantie bij haar vader (fo‐
tograaf) in Zuid‐Afrika. Genoeg couleur locale, w.o. de titelfiguur, een kameleon. Vanuytven die boekjes maakte voor educatieve reeksen heeft extra op taal 
gelet, minder op spanning. Chris Claes vergat in In de schaduw van de banaan (2005) de opdrachtgever te vermelden van de gesprekken met bananenboeren 
en vakbondsleden in Costa Rica en Nicaragua: Vredeseilanden, voorloper van Rikolto.Het werk biedt niet alleen informatie over de verscheidene teelten, maar 
ook over multinationals en revolutionaire bewegingen zoals de Sandinista’s en hun opponenten, de Contra’s. Met veel kleurfoto’s. A long hot summer. 8.093,9 
miles :van “the big apple” naar Frisco in 52 dagen door Lieve De Bondt (1999) doet ietwat denken aan Kerouacs On the road, doch braver. De tocht duurde 
bijna 8 weken en verliep bewonderend (de natuur) en kritisch (de Senaat, armoede). De helft van dit verslag bestaat uit niet altijd duidelijke kopies. Er is ook 
een aparte belangstelling: Roswell, Voedoe (New Orleans), Indianentradities… De Epiloog vat het continent wijs samen.  
Uit elke bladzijde van Francine Verschaerens Drifthout (2000) spat de zee. Op een gegeven moment besloten zij en haar man het appartement in te ruilen 
voor een boot. Dertien jaar zwierven ze op zee. Allerlei aspecten hier treffend beschreven: de kleuren, het leven op de zeilboot, reacties van landrotten enz. 
De bundel bevat ook portretten: De huisbewaarster, Captain Cute, De kunstenaar. Helaas heeft Francine voortijdig de Oever bereikt. 
Dankzij de vele zakenreizen van haar echtgenoot kreeg Frieda Lambregs de gelegenheid reizen in alle windstreken te plannen, comfortabel hotel inclusief. Op 
zoek naar de ziel van verre landen. Business‐en persoonlijke wereldreizen (2013). Naar de V.S., Japan en Taiwan, India en Nepal. Aan de excursies ging veel re‐
search vooraf, de auteur (kalligrafe en graficus) ontwikkelde ook een eigen visie op kunst en landschap. En op de maatschappij: kritiek op San Francisco, de 
slachtoffers van Hiroshima moeten het stellen met een halve lijn, Afrika ontbreekt. Illustraties helder, goede bibliografie. 
Last but not least een tijdreis.In Een blik in de achtertuin van West‐Europa. Epische verhalen uit Finland en Estland (2003) onderzocht Line Coremans het Finse 
Kalevala‐epos en de Estse 
Kalevipoëg. Vrij grondig hun etnische en historische achtergrond, de pogingen van Lönnrot resp. Kreutzwald de oude verhalen tot nieuwe bezieling te wekken. 
Ook de Vlaamse Beweging is schatplichtig aan onderwijzers en filologen die de middeleeuwse gedichten nieuw bloed (en nationalisme) inbliezen. Coremans 
vergeleek beide tradities en nam vertalingen op. In een aangename stijl. 
In volgend nummer de poëzie. 
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Gedichten

nieuwe maan 
 
geen beroering 
 
geen rimpeling 
 
aan het oppervlak 
 
alleen de stilte 
 
in vervoering 
 
en een kleine ziel 
 
zo aangedaan 

Liesbet Meuris 
De maan staat blank
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ik wou nog zeggen dat 
wete gij nog  
weten verdooft  
mijn herinnering 
 
aan de overkant lichten  
felle kamers uit de muren  
zelfs de opritten 
zijn helder    
 
ik ga dan maar  
naar het huis 
van nu 
 
wind blaast kilte 
in de schemering 
tussen gepolijste stenen 
schuifelen schimmen 
van weleer 
 
mijn stappen ontlokken 
gemurmel uit het grind 
rode lantaarns stralen 
kachelwamte 
 
ze zijn er weer 
stemmen spreken 
zachte korte zinnen

Lieve Organe 
Verzen in het spoor
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Cursiefjes

X‐mas gekte 
 
 

Genade De Lille 
 
 

Achthonderd Kerstmannen die met baard, muts en rode jas met hermelijnrand een loopwedstrijd houden op de Harborbridge in Auckland, ergens in de 
kersttijd, is dat niet origineel?  

Een reuze‐picknick in het stadspark organiseren voor een groot scherm met podium waar gedanst en gezongen wordt. Ook dat is origineel, maar dat iedereen 
daar naartoe komt met zijn eigen wasmand vol glazen en borden, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, drank, dekens en stoelen, dat hoort tot de Kerstge‐
woonten aan de andere kant van de wereld. Kerstliederen vormen maar een deel van het muziekprogramma. Zij worden gespeeld rond het ogenblik waarop 
een praalwagen verschijnt alsof hij regelrecht uit Rio de Janeiro is overgewaaid met bovenop Maria en de engelen.  

Mag ik dat X‐mas gekte noemen? 

Kerstmis is aan de andere kant van de wereld hoofdzakelijk een commercieel gedoe. Pagina’s vol aankondigingen van soldenverkopen vormen de hoofdbrok 
van de kranten. Kerstmis is de grote soldenperiode. Bij ons komen die koopjes achteraf, als je ze eigenlijk niet meer nodig hebt, maar ginds komen ze juist op 
tijd: nieuwe kleren, feestelijke wijnen, lekkere schotels, cadeautjes, auto’s, boten, alles aan sterk verminderde prijzen. Men kan zich afvragen wat het meest 
lucratieve is: heel, heel veel verkopen aan halve prijs, of wat minder aan volle prijs en dan veel aan een derde van de prijs. Het is misschien zo dom niet. 

Gelukkig is er nog de kerk om de mensen eraan te herinneren dat Kerstmis eigenlijk iets anders is. 
De mensen zijn een beetje het spoor bijster denk ik. 

“Wat is het verband tussen de Kerstman, Santa, zoals ze zeggen, Santa Claus, onze Sinterklaas en het Kindeke Jezus.” Dat heb ik aan menigeen gevraagd, maar 
niemand stoorde zich aan dergelijke vraag. 
Van onze Sinterklaas weten ze niets en toch zou dat één en dezelfde moeten wezen als hun Santa. Maar Santa is geen bisschop, heeft geen mijter, geen staf. 
Santa is een man die uit het hoge Noorden komt. Hij heeft een witte baard, rode muts, een rood pak met een soort pofbroek en laarzen, maar er zijn geen 
zwarte Pieten. 
Santa is een wezen dat Kerstcadeautjes brengt onder de kerstboom in de nacht van 25 december. Er moet voor iedereen een pakje liggen, ook voor de hond. 

Kerststalletjes, dàt moet iets Westers zijn, want alleen in de kerk heb ik er eentje gezien, in een klein protestants kerkje op de buiten met vierenvijftig gelovi‐
gen. 
Het trof mij want in dat stalletje zat Maria op een stoeltje en bij ons zit ze op haar knie op de grond. 
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Kerstmis is aan de andere kant van de wereld ook het feestelijk einde van het schooljaar. Op z’n Engels wordt er proclamatie gehouden, met grote poeha. 
De prominenten zitten op het podium en de leraren schrijden binnen in toga, compleet in tuniek met hermelijnen rand, en in de kleur van het vak dat ze 
geven. 
De hele zaal, ouders, leerlingen, leraren, zingen het nationaal volkslied in twee talen, Engels en Mauri, begeleid met bazuingeschal. Dan volgt het gebed van 
de school. En... iedereen kent dat... 
Een berg boeken, trofeeën, bekers en schalen staan te wachten op de laureaten. 
Dan komen de kinderen één voor één naar voor, groeten, buigen, krijgen een handje, nemen hun prijs in ontvangst, en er wordt geapplaudisseerd. Iedereen 
die ergens minstens onderscheiding gekregen heeft voor een of ander vak komt naar voren, eerst alleen, en dan staan ze daar in kleine groepjes, salueren en 
gaan naar hun plaats. Dat duurt behoorlijk lang. 
Ondertussen zitten aan de andere kant van de zaal al diegenen die niets te krijgen hebben. 
Het gaat niet alleen over vakken, maar ook over de meest verdienstelijke van de klas, en uiteindelijk, de meest verdienstelijke van heel de school. Die wordt 
bijzonder in het licht gezet en die houdt ook een toespraak. Eerlijk gezegd, een minister zou het niet beter doen. 
Hoe verwerpelijk ik het hele gedoe ook vind, dat jongentje van een jaar of twaalf dat zonder beven een machtige toespraak houdt: dat moet je toch maar 
doen! 

Op een ander ogenblik van de Kerstvakantie is het weer grote schoolbijeenkomst en zit de kathedraal vol kinderen en ouders en koren. Het koor van de 
kleintjes, van de groten, van de leraren (willen of niet) en een ingehuurd koor, zingen een heel boek kerstliederen begeleid door orgel, piano en schoolorkest. 

Die bijeenkomst is weer een gelegenheid om geld in het laatje te brengen. Zoals ik al zei: alles is commercie; maar hier is dat geoorloofd omdat de scholen 
met uitzondering van de staatsscholen, zelfbedruipend moeten zijn. Er wordt rondgegaan met een prachtige fluwelen zak met houder in koper en mahonie.  

Thuisgekomen vraagt mijn kleindochter van 15, 

‐ Wanneer is het nu eigenlijk Kerstdag? De hoeveelste? 
‐ Kindje, dat is al meer dan 2000 jaar op dezelfde dag. 
‐ Hoezo? 
‐ Wat vieren we eigenlijk met Kerstmis? 
‐ Ik zou het niet weten. 
‐ Ik weet het, zegt haar broertje van twaalf. Dat is de verjaardag van Maria! 
‐ Nee 
‐ Van God! 
‐ Nee 
‐ Ik weet het, zegt de kleine wijsneus: van Jezus. 
En hij heeft gelijk. 
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Heldhaftige politieman verhindert ramp in Herent 

Van onze correspondent in Vlaams‐Brabant 

 
 

An Vanbiervliet 
 
Herent (AVH) – Middels het doordachte gebruik van zijn dienstwapen heeft een moedige politieman in het Vlaams‐Brabantse Herent een groot onheil kunnen 
verhinderen. Bij het oversteken van de Vilvoordsebaan niesde plots een ongemaskerde man die enkele meters voor hem liep.  

“Ik zag hem even vertragen en het hoofd achteroverbuigen. Zijn ene hand greep naar een zakdoek en zijn andere bewoog naar zijn gezicht,” aldus de nog 
steeds aangeslagen politieman. “Ik wist meteen wat er op het punt stond te gebeuren, en greep naar mijn pistool. Ik schoot zonder nadenken, maar het onheil 
was reeds geschied. De man had zonder bescherming geniesd en ik liet me onmiddellijk op de grond vallen.”  

“Ik was ervan overtuigd dat mijn laatste uur geslagen had.” 

De agent vertelt dat hij zonder aarzelen op het hoofd van de man had gericht. “Helaas was mijn trefzekerheid door de angst gecompromitteerd en raakte ik 
de misdadiger in de knieschijf. Daardoor viel hij op de grond en begon tot overmaat van ramp te kermen en te schreeuwen, en veroorzaakte aldus nog een 
extra verspreiding van waterdruppeltjes om zich heen. Ik was ervan overtuigd dat mijn laatste uur geslagen had,” vertelt de man nog, in tranen. 

Gelukkig was de agent snel terug bij zinnen, en met ware doodsverachting greep hij zijn politievest en gooide zich ermee over de gillende man. “Ik wilde de 
hele tijd mijn adem inhouden, maar ik moest versterking inroepen en ik heb zeker twee volle teugen lucht ingeademd,” zegt de agent aangedaan.  

Enkele omstanders die alles hadden zien gebeuren, belden al wegrennend het dichtstbijgelegen politiekantoor en binnen enkele minuten was de delinquent 
met dranghekken in een quarantaine van negen vierkante meter geplaatst. De agent werd onmiddellijk in shock afgevoerd naar de dienst intensieve zorgen 
van een nabijgelegen ziekenhuis, waar het meteen alle hens aan dek was om een mogelijke uitbraak in te dijken.  

Ooggetuigen prezen de tegenwoordigheid van geest van de jonge agent. “Wie weet welke ramp er zonder zijn daadkrachtig optreden over Herent was neer‐
gedaald! Ik mag er niet aan denken,” aldus een geëmotioneerde bewoonster.  

De burgemeester en politiecommissaris overwegen een tijdelijke lockdown van de gemeente, en de bewoners werden alvast aangeraden om binnen te blijven 
en ramen en deuren te sluiten. De heldhaftige agent wacht in elk geval een mooie promotie.  

“Ik verslikte me in een pinda!” 

Enkele straten verder gebeurde er in een café op nagenoeg hetzelfde tijdstip een gelijkaardig voorval. Een man kon overmeesterd worden door  
alerte mede‐cafégangers. Vaste klant Jos V. vertelt: “Hij hoestte los in de nek van een nietsvermoedende vrouw aan de toog!” De barman  
vermoedde partnergeweld, anderen dachten eerder aan een passionele misdaad, nog anderen hielden het op een geval van zinloos geweld.  
“Het was een pinda! Ik verslikte me in een pinda!!” gilde de schuldige nog terwijl hij afgevoerd werd.  
De politie had de handen vol met het terugdringen van omstaanders die de man woedend bespoten met alcogel. 

Uw correspondent kan u ten slotte nog melden in goede gezondheid te verkeren na twee weken algehele afzondering. 
 

Cur 
sief 
jes
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Groet 
 

Marcel Van Passel 
 
Een echtpaar rijdt ons tegemoet. De man voorop, de vrouw in zijn zog. Ze begeven zich, net als wij, op elektrische fietsen van knooppunt naar knooppunt. 
‘Limburg fietsparadijs’ is geen leugen. De paden zijn perfect aangelegd en onderhouden. 
Bij ons neemt mijn vrouw de leiding en ik volg. Dat heeft zijn reden.  
Ik wacht immers, veilig in haar wiel, op de reacties van al wie ons tegemoet rijdt. 
 “Dag!” roept mijn vrouw als het stel ons passeert.  
Dat doet ze steeds en met voorbedachten rade.  
 De man, die al maandenlang met een nors gezicht met zijn wettige echtgenote in zijn rug, stilzwijgend kilometers maalt, schrikt door die vriendelijke groet.  
“Heu?”  is het enige wat hij uitbrengt en moet plots bijsturen. Zijn vrouw gaat even in de remmen. “Ja, heu, ” zegt ze, maar is al tien meter verder. 
Ze pijnigen nu beslist de hersenen. Zelfs ‘s avonds, in bed, vragen zij zich nog af: Kennen wij dit koppel? Zijn het vrienden, buren, familieleden, collega’s? 
Neen, wij zijn onbekende tweewielers die met sadistisch genoegen mensen doen schrikken. 
“Let op,” zegt mijn vrouw,” er komen er nog twee”. Ik verkneukel me. 
Het koppel komt ons met een gezwind tempo tegemoet. Het doet alle moeite om ons niet op te merken en kijkt zo strak mogelijk voor zich uit. 
Als het bijna op gelijke hoogte is, zegt mijn vrouw: “Dag!” De verbijsterde fietser rijdt bijna de gracht in, brengt een ondefinieerbaar geluid uit en de dame in 
zijn achterwiel hoest iets onverstaanbaars.  
“Hoe is dat nu in Godsnaam mogelijk,” zucht mijn vrouw,” dat je zo stom kunt voorbijrijden?”  
Ik heb het haar al zo vaak horen vragen. 
 “Een goeie dag, een vriendelijk woord kost geen geld”, wist mijn vader. Als zelfstandig slager was dit voornemen ongetwijfeld meer zijn strategie om klanten 
te binden, dan om aimabel te zijn. 
Of is het gewoon een teken des tijds? Een wachtkamer bij de dokter vol patiënten die zich doofstom achter een weekblad verstoppen. Voorbijgangers, die met 
een buitensporige aandacht hun smartphone monsteren? Wandelaars die ostentatief wegkijken uit verstrooidheid, onwennigheid, lompigheid? 
Toegegeven, de laatste jaren is er een behoorlijke verbetering merkbaar in onze winkels en supermarkten. Verkopers en verkoopsters wensen “nog een mooie 
dag” terwijl ze hun kassa’s toeslaan. 
Alleen in de vrije natuur, schijnt die houding nog niet doorgedrongen. 
Wij proberen er op onze manier iets aan te doen. 
“Let op,” zegt mijn vrouw.  
Ik zie de fietsers komen. “Dag!” 
Ook zij schrikken als konijnen bij een droog jagersschot. De man remt, de vrouw vermijdt op het nippertje een val. 
Vreemd. Nooit geweten dat ‘een goedendag’ niet alleen in de middeleeuwen een gevaarlijk wapen was. 

Goedendag - Bonjour - Buen dia - God dag - Schönen Tag - Buona giornata - Hyvää päivää - �yi günler - O zi buna - Dia bom - Goedendag - Bonjour - Buen dia - God dag - Schönen Tag - Buona giornata - 

Cur 
sief 
jes
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Het Wereldje
(Onbaatzuchtige miljardairs? - Wereldorde - Censuur en B.V.’s - 
Nobelprijs literatuur - Simon Stevin - Vaccin - In-praat)

Onbaatzuchtige miljardairs 
 
In de mainstream maar ook ‘sociale’ media spoken voortdurend de namen van lieden die veel geld hebben verdiend en dit (zouden) aanwenden om het lot 
van de lijdende mensheid te verlichten. George Soros (Boedapest, 1930) notoir joods‐Hongaars beursspeculant (verplichtte zelfs in 1992 het Britse pond te 
devalueren)‐ steunde als leerling van Popper het multiculturalisme en open grenzen‐beleid o.m. via een inmiddels verboden privé‐universiteit in Boedapest 
en het sponsoren middels hedgefunds van zeer diverse organisaties. Jeff Bezos, CEO Amazon (Albuquerque, 1964), met een geschat vermogen van meer dan 
100 miljard dollar, kocht in 2013 The Washington Post.Biedt momenteel het hoofd aan stakingen: lonen te laag? Nog deze maand (september) huurde Amazon 
een voormalig directeur van de NSA in, K. Alexander – de verstrengeling aan de top wordt hechter… Last but not least Bill Gates, ex‐CEO van Microsoft, voor‐
spelde in 2015 de dreigende impact van een virus –iets wat hem steeds meer achtervolgt. Temeer daar hij erg de noodzaak beklemtoont van vaccinatie. 
Over hem en zijn Foundation Bill and Melinda Gates verscheen vorig jaar een kritisch boek L’art de la fausse générosité. La fondation Bill et Melinda Gates  
(Actes Sud, Arles) door Lionel Astruc, journalist en ecologist. Hij keert zich tegen ‘filantro‐kapitalisme’, speculatie via investeringsmaatschappijen (wat inhoudt 
tegelijk gelobby, omzeilen van belastingen en grote macht). Te veel macht in handen van een privéfonds, stelt Astruc. Gates –die enkel gelooft in technologie 
(en het eigen kapitaal)‐ investeert o.m. in vervuilende industrie (Total), media, Coca Cola, farmaceutische nijverheid (Big Pharma, Pfizer) en uiteraard banken. 
Steunt o.a. in Vlaanderen de UIA, het Tropisch Insituut, Rega‐Instituut (waarin M. Van Ranst). De kritiek verwijt hem belastingontduiking, vooral rijke landen 
te sponsoren en hypocrisie. Boosaardigen verdenken hem bovendien van het willen opleggen van een vaccin dat tevens een microchip zou inbrengen …en 
mind control. The Jerusalem Post (aug.) bracht een gelijkaardig verhaal over regeringsleider Netanyahu, deze zou een miljoen kinderen willen microchippen. 
Middels bestelde censuur op Facebook en Instagram countert Gates.    
 
 
Wereldorde 
 
Dat brengt ons naar complottheorieën, evident in deze onzekere tijd. Kandidaten voor de hand liggend: zeer rijk, met de nodige technologie, zonder geweten. 
Behalve voornoemde is G5 genoemd (zie vorige digiWEL), officiële clubs (Davos, Bilderberg) en vanzelfsprekend de V.S. & Israël /Mossad (nu luider na de ex‐
plosies in Beiroet). Rusland en China spelen mee, ze zijn tenslotte leden van de Veiligheidsraad, met vetorecht. Werden de kaarten al in 1945 verdeeld? Het 
politieke model wat de miljardairs beogen is groeikapitalisme in handen van enkele globale spelers. Verdedigd door propaganda, investeringen en censuur. 
Wat de methodes betreft zijn Oostblok en het Westen het roerend eens.  

Hans Devroe
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Censuur en B.V.’s 
 
Wat men te vaak vergeet is dat sedert The Patriot Act in de V.S. alle internet‐providers zoals Facebook, Twitter etc. verplicht FBI en NSA moeten inzagerecht 
geven (en desnoods decryptie van gechiffreerde boodschappen). Het Net is zo lek als een zeef. In een recente mededeling belooft Facebook (weer) op te 
treden tegen “antisemitisme” (lees: kritiek op Israël, boycot van Dieudonné), “racisme” (o.m. een niet goedgekeurde Zwarte Piet). Nogal hypocriet heeft D. 
Trump het populaire Chinese Tik‐Tok netwerk verboden in de V.S. Het zou persoonlijke gegevens van klanten doorgeven aan partij‐instanties. Trump kan het 
weten. 
‘t Scheldt, satirisch tijdschrift, heeft drie artikels( juli) over Conner Rousseau (SP.A) ingetrokken na bedreiging door diens advocaat. “Het wordt te duur”. Geld 
beslist over recht en onrecht.  
Dat geldt ook voor de drie entertainers (S. Dhont, P. Van de Veire, St. van Samang) die zich hebben bezondigd aan schunnig gedrag, door hen (of een ‘catfish‘) 
via het internet verspreid. De vrt resp. VTM zullen hen ontslaan –zou je naïefweg veronderstellen… Niks van, ze worden gesteund door de Vlaamse minister 
van Media en het advocatenkantoor van justitieminister Geens, die bedreigen ieder die hen downloadde. De bekende viezerikken (B.V.’s) wentelen zich eerst 
in een pronkers‐, later in een iedereen bedreigende en nu in een slachtofferrol. Verlaagt wie hen sponsort zich tot hetzelfde niveau? Sommigen eisen sancties 
(besnoeien van de toelagen) tegen de vrt én VTM. 
Vanuit de V.S. berichten dat de #ME TOO‐ hetze sporen nalaat: mannen vermijden vrouwelijk gezelschap zonder getuige(n), zijn minder geneigd vrouwelijk 
personeel in dienst te nemen, bang voor de dolk in de rug.  
Er is een boek verschenen door een der duizenden "moderators" (=censoren) werkzaam voor Facebook: Sarah T. Roberts (UCLA, Los Angeles), in de Franse 
vertaling Derrière les écrans. Wat wordt verwijderd? Pedofiele afbeeldingen, pornografie, "haatberichten"... Welke ideologie wordt verspreid? The American 
Way of Life. Dus nogal chaotisch tegenwoordig. Zij acht een algoritmische censuur weinig betrouwbaar. Inmiddels hebben Facebook, YouTube en Twitter de 
censuur verscherpt onder druk van nationale overheden. 
In Vlaanderen heeft uitgeverij Clavis 7000 jeugdboeken vernietigd waarin afbeeldingen voorkomen van Zwarte Piet. En volgens Weekend‐ Knack vindt iemand 
uit Groen de Jommekes‐strips "seksistisch" (de vrouw lijkt te "zorgend"). Wat nog? Shakespeare niet gender‐neutraal?  
 
 
Nobelprijs Literatuur   
 
De Lobby slaat de maat. Na de joods‐Amerikaanse zanger Bob Dylan de joods‐Amerikaanse dichteres Louise Gluck (°1977). Ons taalgebied (ruim twintig 
miljoen Nederlandstaligen) kwam nooit aan bod. 
 
 
Simon Stevin (1548‐1620) 
 
wordt dit jaar geëerd. Hij was taalkundige, wiskundige, natuurkundige, vestingbouwkundige etc.etc. in dienst van  Prins Maurits van Nassau. Zijn verdiensten 
voor de vernederlandsing van wetenschappelijke taal (in zijn tijd Latijn) zijn zeer groot. Tot november belicht een tentoonstelling te Brugge zijn leven en werk. 
Tentoonstelling tot 29 november in Stadsarchief (Burg 11a), vooraf reserveren, gratis. 
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Vaccin 
 
Na het ongehoord verlies aan tijd, gemoedsrust, geld (voor sommige bejaarden zelfs hun leven) zou de schande van de “maatregelen”‐eindelijk door juristen 
aangeklaagd als in strijd met grondwettelijke vrijheden en de mensenrechten‐ worden opgevolgd door een niet minder trieste strijd om “hét” vaccin, d.w.z. 
poenpakkerij. Citaat uit de Nederlandse Jensen Show :”Iedereen werd een verdachte”. Op de Amerikaanse en Franse tv woedt een oorlogje voor en tegen. 
Was het virus een verkooptruc voor een vaccin? 
En in Melbourne haalde politie een tweeling in een buggy uit elkaar wegens tekort aan “social distancing”… 
 
 
In‐praat 
 
• Catfish (E.): vals profiel op het net. 
• Distancing (E.): waken over 1,5 m tussen personen. 
• Draagvlak: Populariteit “Daar is nu een draagvlak voor”. 
• Lockdown (E.)/Quarantaine (Fr.): opsluiting “om medische redenen”. 
• Soft power (E.): diplomatische aanpak. 
• Tracking(E.): opsporen van wie besmet zou zijn. 
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UWLM-nieuws

Info over culturele activiteiten van (ex)cursisten. Info WELkom 
 
• De nieuwste dichtbundel van Ingrid Lenaerts heet De tand des tijds. 
• Clara Mertens promootte met een online‐avondje haar twee meest recente boeken: Het rariteitenkabinet van juffrouw Elsevier en andere verrassende 

verhalen (Boekscout, Soest, 15,99 euro) en Alleen met Viktor (Idem, 20,50 euro). 
• Van Ludo Noens verschenen drie verhalen onder de titel "Isa ontwaakt in droomtijd" (20 euro, 262 blz. ) bij de auteur. 
• Lieve Organe (Holsbeek) verkreeg na 4 jaar cursus en een eindwerk (dichtbundel waaruit in dit nummer een gedicht) het Eindgetuigschrift. 
• Bart Vermeer werd onderdirecteur van de Limburgse volkshogeschool Cursa. 
 
 
In memoriam 
 
• Cineast Robbe De Hert (77) van o.m. De Witte, Blueberry Hill en de compilatie Hollywood aan de Schelde is enkele keren komen spreken in onze cursus. 

Vooral onthouden als typetje: lange sjerp, roepen om whisky in Chou‐Antwerps, vloeken om meer subsidie. 
• Jan Devijver (74), Leuvens fotograaf en docent fotografie (NaRaFi) illustreerde ons themanummer Fin de siècle (september 1991). Vriendelijk en rustig tai 

tsji‐adept. 
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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               Kris Claes, 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.


