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Voorwoord

Vooraf 
 
 
Subsidie, kroniek van corruptie? 
 
Recent is er nogal wat opschudding geweest over besparingen in de culturele sector. De meest begunstigden schreeuwden moord en brand omdat ze moesten 
inleveren: 60% of 6%? Naargelang de bron andere cijfers. Het zou beperkt blijven tot projectsubsidie. Het bekend worden in dezelfde periode van exorbitante 
uittredingsvergoedingen voor politici liet de discussie nog meer ontvlammen. 
Cultuursubsidie is in Vlaanderen geleidelijk een kroniek geworden van corruptie. Ik definieer dit geladen woord. Het gaat over normen. Eerst en vooral, cultuur 
(w.o. verscheidene kunsten) verdient betoelaagd te worden, het is een belangrijk segment van ons openbaar leven. De volgende vraag wordt dan: op grond 
waarvan? De criteria voor de ‘kunstenaar’zijn: inzet, talent, oorspronkelijkheid. Er is een ruime marge qua beoordeling (zeker qua klemtonen) maar in grote 
lijnen blijkt het te beoordelen werk te situeren t.o.v. het verleden, respons van het publiek, vakgenoten, internationaal. Een relatie die enigszins meetbaar is, 
maar niet absoluut. 
 
Binnen de UWLM hanteren wij de volgende normen: een werk getuigt van een zekere visie (wereldbeeld, persoonlijk beleefd), verbeelding (creativiteit, fan‐
tasie), vorm (vanuit de kennis en kunde eigen aan een genre bijv.voor beeldhouwen kennis van de geschiedenis ervan, mogelijke genres, stijlen, materialen), 
verantwoordelijkheid (elke kunst speelt latent of uitdrukkelijk een sociale rol). Deze criteria zijn positief. Hiervan moet men bij de beoordeling van een werk 
(of het nu een film betreft of roman, muzikale compositie of schilderij) enkele factoren aftrekken: commerciële (marketing, hype), imitatie (tot en met plagiaat), 
politieke propaganda …In veel gevallen bekomt men een negatief getal, een tekort.  
 
Wat heet ‘corrupte beoordeling’? Een evaluatie die steunt op oneigenlijke normen: persoonlijke relatie, partijlidmaatschap, financiële en materiële voordelen 
(w.o. eerbewijzen). Zulke doeleinden corrumperen het onbaatzuchtige van esthetiek, zijn een verwording. 
Hoe heeft culturele subsidiëring gewerkt in Vlaanderen? Aanvankelijk integer. Sommigen voelden de nood ‘vrijzinnigen’ (in Vlaanderen destijds een minderheid) 
niet stiefmoederlijk te behandelen. Ze dienden beschermd door een Cultuurpact. 

Hans Devroe
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Wie zou daarop toezien? Twee mogelijkheden dienden zich aan: de partijen en experten. Partijkaders bestonden, het kon geen probleem zijn experten (w.o. 
bijna d’office professoren), in te huren. En zo kon het spel beginnen. Maar in elk spel verschijnen na verloop valsspelers. 
  
En wij? Boycot door VFL 
 
Tot dusver de doelstellingen en modaliteiten van uitvoering. 
Wat kon er misgaan? Geleidelijk trokken de partijen het laken naar zich toe. Volgens hun score  bij verkiezingen (behalve één, taboe). Ook cultuur werd speel‐
goed van particratie. 
Soms, niet altijd. Het is fair een onderscheid te maken. Lange tijd heeft de Administratie Kunst (diensthoofd R. Elsen, uitvoering mevr. De Craecker) correct 
Schrijverslezingen opgevolgd en subsidies toegekend aan tijdschriften (via steunabonnementen). Als lid van de Culturele Raad Leuven heeft de UWLM ieder 
jaar formulieren ingevuld die een beeld vormen van de activiteiten van de vereniging. Een puntensysteem brengt een en ander in kaart. De verenigingen 
krijgen hun “punten” omgerekend tot een bedrag jaarlijks afhankelijk van het voorzien budget cultuur en het aantal verenigingen. Dat werkt vrij objectief. Het 
principe van elke subsidiëring moet immers zijn: verdelende rechtvaardigheid. 
Geschonden wat ons betreft minstens in drie gevallen. In Antwerpen is –in navolging van Brussel‐ een vzw Creatief Schrijven opgericht als koepel voor alle 
verenigingen die schrijfcursussen organiseren. Ik rook onraad (politieke invloed van een BSP‐minister onderwijs) en weigerde een bestuurszitje. Wat bleek? 
De koepel ging zelf tientallen cursusjes en erger organiseren en slorpt(e) bijna alle subsidies op. 
Vanuit dezelfde partij lanceerde K. Lindekens (bekend van een kinderprogramma op de radio en de Antwerpse VISA‐affaire, zelfbediening door politici) naar 
Nederlands voorbeeld een Vlaams Fonds voor de Letteren (2000). Dat werd spoedig een ‘zelfbedieningszaak’ voor de partijvrienden van politici. Hoe werkt 
het? Per partij zetelt telkens een ‘expert’ in de onderscheiden commissies (poëzie, toneel, jeugdliteratuur, essay enz.) en beslist mee over de werkbeurs, reis‐
beurs, vertaalbeurs, productiebeurs –de uitgevers zijn er tuk op …Vermits ik geen partijlid ben en in Leuven de UWLM aangesloten is als ‘pluralistisch’ of ‘neu‐
traal’ kwam ik nooit in aanmerking voor welke beurs ook. De eerste de beste puber die op een ‘poëzienacht’ een slamtekst brult krijgt een aanmoedigings‐ 
of heuse werkbeurs. Ik heb weinig respect voor de leefloners van het regime voor wie schrijven samenvalt met fors betaalde potsenmakerij voor de bazen. 
Heel wat journalisten (w.o. B. Eeckhout, G. Van der Speeten) én het Rekenhof hebben in de loop der jaren kritiek geuit op de partijdigheid en slordigheid van 
het VFL. Dat reageerde tactisch: ook journalisten konden opeens genieten van de Schrijverslezingen, thans staat zelfs een journaliste aan het hoofd van het 
VFL, uiteraard politiek benoemd. 
Een oude trucage is vaak de ‘internationale reputatie’. Door een vertaalsubsidie en een productiesubsidie hoeft de buitenlandse uitgever of culturele instelling 
zelf niets te betalen. Van Claus tot Hertmans, van Fabre tot Tuymans bezorgt men zo aan de politieke vrienden een ‘internationale reputatie’ die in eigen land 
wordt uitgebuit voor nog eens subsidie, bekroning, enzovoort. 
Zijn mijn zeven literaire bekroningen (door Hernieuwen, Appel, Vlaamse Academie voor Taal‐ en Letterkunde, Provincie West‐Vlaanderen, Religieuze Poëzieprijs 
Gerolfswal), plus veertig jaar opleiding van aspirant‐auteurs en –journalisten geen subsidie van het VFL waard? Alleen partijpolitiek telt. 
Daarbij komt dat vanaf het begin de Leuvense professoren H. Brems (bekend van P. De Martelaere’s wantrouwen over zijn objectiviteit) en collega D. De Geest 
elke subsidie afwezen, zowel voor onze vereniging als het tijdschrift en mezelf. De UWLM gold immers als concurrent. Wie mijn studie Wiskunde voor morgen 
(Acco, 1994) kent begrijpt waarom ik neerkijk op een doctoraatsverhandeling (D. De Geest) die bestaat uit de parafrase van één gedicht van H. Claus, toen in 
de mode. De Leuvense literatuurprofessoren H. Bousset, Brems (jaja!), K. Hellemans, M. Janssens, H. Van Gorp, L. Verbeeck en J. Vlasselaers werden uitgenodigd 
om les te geven én kwamen. 
Tot slot nog een andere ervaring met boycot. In 1989 werd mijn luisterspel Kinderen voor kooien voor realisatie geselecteerd in een BRT‐wedstrijd. In de na‐
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zomer van 1944 zijn “incivieken” zwaar mishandeld en opgesloten in de dierentuin van Antwerpen. Productieleider Van Opbroecke (BSP) weigerde hardnekkig 
uitzending, ondanks een brief van Administrateur‐Generaal C. Goossens op 28 juni 1990: “…Het spijt me dat de realisatie van het hoorspel eertijds werd af‐
gewezen om redenen die geen verband houden met de kwaliteit ervan.” Uitgever J. Weverberg (BSP) die mijn roman Het schaakspel van Leuven had uitgegeven 
weigerde publicatie –in zijn kielzog andere linkse uitgevers. Ik heb het toen zelf uitgebracht als een speciaal nummer van WEL met een voorwoord van L. De 
Lentdecker, destijds verzetsman én verslaggever van repressieprocessen (2005). De latere politicus B. De Wever interviewde me voor Ons Leven, Geert 
Bourgeois schreef over het schandaal in Wij. 
Geen wonder dat we een themanummer van “WEL” (oktober 1994 ) hebben samengesteld over Censuur (oktober 1994). We kunnen ervan meespreken… Ik 
kan geen respect opbrengen voor partijdige rechters in welke constructie of jury ook, evenmin voor auteurs die zich laten betoelagen vanuit een smoezelig 
bestel van vriendjespolitiek. De Vlaamse auteur is doorgaans te politiek afhankelijk, een poseurke‐profiteurke. Middelmaat navenant. Het wordt hoog tijd dat 
een onafhankelijke doorlichting gebeurt van de subsidiepolitiek van het VFL. 
Zie ook in dit nummer R. Haumans recensie van mijn roman Onkruid wieden. 
 
digiWEL 6 verschijnt in juni 2020. Deadline voor inzendingen 15 april. 
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Uit de wedstrijden

De weduwe in de bedstee 
 
 

Nico Volkerts (3de prijs Flitsverhaal) 
 
 
Een stevige griep kluisterde de weduwe voor de resterende twintig jaar van haar leven aan bed. Ze woonde met haar ongetrouwde dochter, Trude, in 
een klein huisje aan een buitenweg dat aan moderniseringen was ontsnapt. Ze haalden hun water uit de put achter het huis, kookten op een petrole‐
umstelletje, olielampen zorgden voor verlichting en in de koude maanden werd de woonkamer, met de bedstee waarin de weduwe lag, door een ko‐
lenkachel verwarmd. 
Na enkele weken ziekte trachtte de dokter haar te bewegen uit bed te komen. ‘‘De griep is voorbij. U moet nu weer langzaam op krachten komen door 
elke dag een beetje meer te doen.’’ 
‘‘Ja dokter,’’ zei ze. Ze was van de oude stempel en had ontzag voor de dokter en de pastoor. Die laatste kwam elke week even kijken hoe het ging en om 
samen met de weduwe te bidden voor herstel. Ze bad trouwhartig mee en deed er, verspreid over de dag, uit zichzelf nog een rozenkrans bij. Ze had 
tijd genoeg. 
In het begin van haar ziekbed probeerden de zoons en dochters die het huis uit waren, haar over te halen op te staan. 
‘‘Jullie hebben makkelijk praten,’’ zei ze. 
Hoewel ze het in die tijd met jonge gezinnen geen van allen breed hadden, kreeg de weduwe dagelijks malse biefstukjes voorgezet, op advies van de 
dokter. Ze at ze met smaak, al vertrouwde ze zelf meer op haar dagelijks glas rauwe eierdooier met brandewijn, hoewel ook daar geen merkbaar resultaat 
van uit ging. 
Na verloop van tijd staakte de dokter zijn pogingen haar uit bed te praten. De pastoor kwam minder vaak langs en de biefstuk verdween van het menu. 
De getrouwde zoons en dochters, die allen op niet te grote afstand woonden, kwamen regelmatig op bezoek, maar nooit voor lang. Over opstaan werd 
niet meer gesproken. Dag in dag uit lag de weduwe in de bedstee waarvan de deurtjes openstonden zodat ze door de kleine ruitjes van de woonkamer 
een glimp van de buitenwereld kon opvangen: de kastanjeboom, een weg waarlangs bijna geen verkeer kwam en een klein stukje lucht. 
Lezen deed ze niet. 
 
Gaandeweg kwamen er met de zoons en dochters kleinkinderen mee, die eerst wat angstig waren voor het oude, gerimpelde gezicht dat hen vanuit die 
vreemde kast aanstaarde. Al gauw begrepen ze dat het geen heks was die tante Trude in haar huis verborgen hield, maar een lief vrouwtje van wie ze 
koekjes kregen. 
In de loop der jaren kwam er stromend water, gas om op te koken en elektriciteit. De bedstee bleef. De weduwe miste de geur van het petroleumstelletje. 
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Om haar een plezier te doen haalde Trude het soms tevoorschijn en warmde een blikje worstjes op waar ze samen van smulden. Als ze al besefte dat de ziekte 
van haar moeder haar de laatste kans ontnomen had een vrijer te vinden, liet ze dat niet merken. 
Er kwam een klein zwart‐wit televisietoestel, dat al gauw naar boven verhuisde, naar het zoldertje waar Trude sliep. De weduwe vond het niets, die inbreuk 
op haar rustige wereldje waar de tijd vrijwel stil stond. 
Opeens was ze dood. ‘Toch nog onverwachts is van ons heen gegaan’, stond er in de advertentie. Een jonge kapelaan leidde de uitvaart, de pastoor was al 
jaren eerder met emeritaat gegaan. Hij sprak mooi, vond de familie, behalve Jan, de jongste zoon, die er anarchistische ideeën op nahield. Hij had moeite zijn 
lach in te houden op het moment dat de kapelaan de hoop uitsprak dat de ontslapene eindelijk rust had gevonden. Toen de kapelaan het daarna ook nog had 
over de wederopstanding na de dood, werd het hem te machtig. Duidelijk hoorbaar klonk zijn stem bij het graf: ‘‘Knappe jongen, die God van jou, als hij 
moeder zo ver krijgt op te staan.’’
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Gedichten

Steven Van der Heyden

Man van Tollund * 
 
 
zoals je het schuilen opgaf, bij toeval werd gevonden 
lig je nog steeds in een diepe droom verzonken, 
lijk je een jongen en oude man ineen, 
verlegen en vrijmoedig. door gevlekt licht beschermd. 

rimpels op jouw voorhoofd verlopen als inkt op nat papier, 
je huid donker als de klamme grond die jou omsloot. 
het gewicht van jaren heeft je niet herdrukt. 

genoemd naar een land van later, ruimden de bossen  
van Thor plaats voor een woud van stenen en glas. 
jij losgewrikt uit de bodem die je droeg, 
drooggelegd en met halfopen ogen. 

je lijkt te kijken naar een vreemde wereld. 
je milde glimlach verraadt hoe koud het je laat.  
 

*De man van Tollund is één van de beroemdste en best bewaarde  
veenlijken ontdekt in de jaren 50 van de vorige eeuw in Denemarken 

Interieur 
 
 
de kamer, een strijdperk voor versleten meubilair 
etaleert kerven en amputaties, herinneringen 
raken dichtgeslibd als oude aders 

op de houten vloer vormen kranten  
een spoor van belegen nieuws, eilanden zonlicht  
straffen genadeloos af wat vergeten is 

aan de muur bewaren verweerde lijsten 
jonge gezichten, de schaduw al in hun halfopen mond 
in glazen bollen, lang verslagen sneeuwstormen  

zuilen boeken, misplaatste wachters op wankele 
benen 
naast de haard die vogelnesten ophoest,  
in zijn dode keel de as als stille getuige.

Steven Van der Heyden debuteerde onlangs bij uitg. P te Leuven met de bundel Tot ze koud is. In samenwerking met Luc C. Martens.
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Er was ooit 
traditie 
nu niet meer. 
 
Er was ooit  
de rite 
nu niet meer. 
 
Er was ooit 
de mythe 
nu niet meer. 
 
Er was ooit 
het symbool 
nu niet meer. 
 
Er is nu 
braak 
en afbraak. 
 

Joris Maurits Vanhaelewyn

Er was ooit 
één liefde 
en nadien 
nooit meer 
 
liefde was het van kind tot kind 
alleen van ogen 
en van ziel 
 
een warme bloei 
van bij haar zijn 
 
vingertoppen 
even tederheid 
 
schaamrood 
van engelen 
 
papieren bloemen 
tot afscheid 
 
en later 
die kinderliefde 
nooit geëvenaard 
 
later 
een lange grijze straat. 
 
 

(Uit Heidens Huis)
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Reisbericht

Aotearoa 
[aɔˈtɛaɾɔa] 
Dec 2018-Jan 2019 

 
“Het land van de lange witte wolk” 

 
Hildo Leroy 

 
 
Nieuw Zeeland ligt in het zuidwesten van de Grote Oceaan. 
Twee grote eilanden en een aantal kleinere, een archipel van meer dan 700 eilanden. Nieuw‐Zeeland is een constitutionele monarchie, lid van het Gemenebest 
van Naties.  
Het heeft de grootte en ruwweg de vorm van Italië, telt een 4,5 miljoen inwoners, waarvan een 14% Maori. Wellington is de echte hoofdstad en Auckland de 
grotere en bekendere stad van het land. 
Nieuw‐Zeeland is het meest geïsoleerd gelegen land ter wereld. Het dichtstbijzijnde buurland is Australië, dat circa 2000 km ten noordwesten ligt en waarvan 
Nieuw‐Zeeland wordt gescheiden door de Tasmanzee. Ten noorden liggen Nieuw‐Caledonië, Fiji en Tonga. De enige grote landmassa in het zuiden is Antartica. 
In NNO‐ZZW richting meet Nieuw‐Zeeland ruim 1600 km. 

KIA ORA TATOU - hallo allemaal 
 
Het verhaal geeft aan dat zowat 700 jaar geleden Polynesische volkeren, Maori’s met hun zeewaardige prauwen, het eiland als een wolk aan de horizon zagen 
liggen. Ze wezen vanop het water naar dat opdoemende land met die lange witte wolk. 
Toen hadden deze eerste Maori geen omschrijving voor de hele Nieuw‐Zeelandse archipel. Ze gingen immers aan land op het noordelijk eiland. 
‘Aotearoa’, het land van de lange witte wolk, wijst dus oorspronkelijk enkel naar het huidige Noordereiland of North Island. In het huidige taalgebruik kan ‘Ao‐
tearoa’ echter als de naam voor heel ‘New Zealand’ gezien worden. 

De eerste Europeanen gingen aan land ergens begin 1600. Eerst de Nederlander Abel Tasman en later de Brit James Cook, en ook wat Franse pogingen. 
Daarna ging het koloniseren in versneld tempo, waarbij vooral de Britse aanwezigheid definitief. Vele bergketens, zee‐engtes, regio’s in Nieuw Zeeland verwijzen 
vandaag nog steeds naar de eerste Europese ontdekkingsreizigers: Tasman Sea, Mount Cook, the Cook Strait. 
Vele steden, dorpen, gebieden hebben Britse namen of Engelstalige benamingen overgenomen (Cambridge, Wellington, Christchurch, Blenheim, Dunedin, 
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Palmerston, ...), toch hebben ook veel Maori namen in het landschap en de landelijke identiteit hun stempel gedrukt: Whangarei, Papakura, Tauranga, Kaikoura, 
Kaiteriteri, Rotorua, Te Awanga, ... . 
De Maori cultuur, ondanks het beperkt aantal overblijvende Maori in deze samenleving en in de elite, is mee bepalend voor de identiteit van Nieuw‐Zeeland.  
Men noemt de inwoners van dit land Kiwi’s, in een verlengd gebruik van de naam van de befaamde Kiwi loopvogel, die vandaag een beschermde diersoort is 
en onder strikte begeleiding te bewonderen. 

HAERE MAI - welkom 
 
Het klimaat en de seizoenen in Nieuw‐Zeeland zijn precies het tegenovergestelde van West Europa. Nieuw‐Zeeland ligt immers op het zuidelijk halfrond. De 
warmste maanden zijn vooral januari en februari en de koudste maand van het jaar is juli.   
Nieuw‐Zeeland heeft een gematigd zeeklimaat, waarbij het verschil tussen noord en zuid hier opvalt. Doordat het Noordereiland dichter bij de evenaar ligt is 
dit warmer dan het Zuidereiland.  
 

De meeste Nieuw‐Zeelanders wonen dan ook rond Auckland en Wellington op het Noordereiland.  Er is niet alleen een verschil tussen noord en zuid, ook 
tussen oost en west. De wind komt vanuit het westen en dit gebied is dus ruiger, natter en groener dan het oosten, waar op het Zuidereiland de Zuidelijke 
Alpen de wind tegenhouden. 

KA KITE ANO - tot ziens 
 
Een volwaardig reisverslag schrijven over een tocht per wagen van zowat twee maand doorheen het noordelijk en zuidelijk eiland van Nieuw‐Zeeland is enkel 
mogelijk in een ruimte die de gedaante van een boek of fotoreportage benadert. 
In deze zeer korte versie moet men zich beperken tot informatieve en motiverende beschrijvingen of aanbevelingen voor wandelaars, natuurliefhebbers, cul‐
tuurliefhebbers en combinaties van allerlei interesses. Sportfanaten kunnen zeker hun dromen botvieren in dit uitdagende natuurlijk sportterrein: naast 
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voetbal, tennis, rugby, cricket, heb je dus mountainbike, jagen en vissen, zeilen, wandelen, skiën, surfen en duiken, paragliden, bungeejumpen, wildwatervaren, 
gletsjerwandelen, in uitgesproken intensiteit. De Kiwi’s beoefenen actief deze sporten en er is heel wat aanbod voor de liefhebbers. 
 
De variëteit aan landschappen, bergketens, hoge pieken, uitgestrekte regenwouden, vulkanische plateaus, eeuwenoude gletsjers, kolkende modderpoelen, 
rokende en sputterende zeevulkanen, azuurblauwgroene meren, spuwende geisers, bloemende vlakten, mysterieuze dalen en kloven, roestkleurige berg‐
wanden en ravijnen, wouden met Kauri reuzenbomen met een omtrek van 14 m, beboste en diepe meanderende fjorden, oneindige stranden, in wind wrie‐
melende grasvlakten, sneeuwplateaus in de zuidelijke Alpen, ontelbare lokkende eilandjes, rotsformaties langs de kusten. 
Het is dus niet verwonderlijk dat in Nieuw‐Zeeland heel wat films werden opgenomen in deze poëtische, dramatische, legendarische, theatrale en vaak over‐
donderende landschappen, die door de verrassende lichtinvallen in de onwezenlijke wolkenformaties nog een extra bovennatuurlijke dimensie kunnen krijgen. 
Zo denk ik aan Lord of the Rings, Avatar, King Kong, The Hobbit, Chronicles of Namia, The last Samurai. 
Dan de ontmoetingen of plotse waarnemingen, contacten met dieren in hun natuurlijke omgeving. 
Walvissen, orka’s en bultruggen, in de kustwateren van de Grote Oceaan bij Kaikoura, dolfijnen in de Doubtfull Sound, de kuifpinguïn in de zuidelijke fjorden, 
de kleine grijze Kiwi loopvogel op Kapiti Island, de Tokoeta Kiwi in het Zuidereiland, de zeldzame geeloogpinguïn op het Otago schiereiland, de zeeleeuwen 
en zeehonden langs de vele stranden en rotsen, de grote en statige Albatrossen boven onze hoofden, de zenuwachtig broedende Jan Van Genten in de buurt 

van Napier, de zeldzame niet vliegende kakapo papegaai, de vleermuisfamilies in de vele holen, de grotten met glimwormen, en nog veel meer. 
De Kiwi’s, de verzamelnaam voor alle inwoners van Nieuw‐Zeeland, zijn vriendelijke en behulpzame mensen. Ook de Maori, met hun bijzondere cultuur‐ en 
samenlevingsvormen, zijn toegankelijk. De Maori‐muziek en dans neemt een grote plaats in het leven van deze bevolkingsgroep en de gekende Haka is hiervan 
maar een klein, maar ondertussen befaamd, aspect! Ook hun houtsnijwerk en bijzondere houten gebouwen, oorlogsprauwen en rituelen tonen hun grote 
verbondenheid met de natuur en het spirituele. 
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De Nieuw‐Zeelandse keuken kent vanzelfsprekend heel wat visgerechten, ook schaap en rundvlees staan op het menu. Hierin weerspiegelt zich de multiculturele 
samenstelling van de bevolking en de koloniale wortels, wat resulteert in een kosmopolitische eetcultuur, waarbij verse ingrediënten met veel kleur en smaak 
de toon aangeven. En meteen zijn hier natuurlijk sporen te vinden van Schotse, Engelse, Ierse eetgewoonten.  
Heel wat wijngaarden hebben ondertussen wereldwijd naam gemaakt en overal een afzetmarkt gevonden. Terecht. 

Er wordt wel eens verteld dat Aotearoa het mooiste land van de wereld is. 
Dergelijke te definitieve uitspraak wil ik nu juist niet graag doen.  
De schoonheid van Nieuw‐Zeeland is niet zo eenvoudig te taxeren. Net zoals het niet te doen is om onze verwonderingen en bewonderingen te begroten, 
wanneer we over andere prachtige streken, landen, continenten zouden moeten praten. 
Alleszins is het zeker zo dat er, op de relatieve grote of kleine oppervlakte van dit land, een zeer grote concentratie is aan pracht en natuurlijke wonderen. Een 
bijzonder grote verzameling aan natuurfenomenen naast landschappen, die men doorgaans in meer of mindere mate kan terugvinden in andere continenten, 
maar sterk verspreid over vele landen en gebieden. 
Deze geconcentreerde bundeling maakt de reis de moeite waard.  
Dit maakt het vanuit eigen land aanvaardbaar 24 uur (2x12) te vliegen, enkele reis. 

HAERE RA - vaar wel - vaarwel 
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Zonder zorg in Bogor 
 
 

Thierry Hanan Scheers 
 
 
Enkele maanden per jaar verblijf ik in Indonesië en neem ik steeds weer de tijd om ook even rond te reizen in dit mooie land. Zo kwam ik ook in Bogor terecht 
en ik moet toegeven ik was zeer aangenaam verrast van al het moois wat deze stad en haar omgeving te bieden heeft. 
De stad ligt op 270 meter hoogte op ongeveer 70 kilometer van de hoofdstad Jakarta op het eiland Java. Bogor wordt ook wel ‘Kota Hujan‐Regenstad’ genoemd 
doordat in het verleden hier vele onweersbuien voorkwamen op de middag. In de 18e eeuw leek dit voor de Europeanen de ideale vestigingsplaats aangezien 
het klimaat  heel wat milder was vergeleken met het vochtig‐hete Jakarta. De stad kreeg van de Nederlanders de naam Buitenzorg ‐‘zonder zorg ‐ vanwege 
dit aangename klimaat en de schilderachtige ligging aan de voeten van de tot 3000 meter hoogte oprijzende vulkanen Salak, Gede en Pangrango. 
 
 
Kebun Raya 

De meest bezochte plaats in Bogor is Kebun Raya of de Botanische Tuin . Een van de grootste botanische tuinen van Zuid‐
oost‐Azië met wereldfaam. In dit park kan je uren rondwandelen zonder je maar enigszins te vervelen en steeds sta je 
weer  versteld van al het wonderbaarlijke dat deze tuin te bieden heeft. Op de middag kan je heerlijk lunchen vanaf een 
terras op een kleine heuvel met uitzicht over een stuk van de tuin. In Kebun Raya vind je onder andere een stukje tropisch 
regenwoud, een palmentuin, een cactustuin met agaves en vetplanten uit Australië, een varentuin met reuzenvarens, 
een orchideeënhuis en ‐tuin met een bijna 1000 soorten tellende orchideeënverzameling, een kruidentuin en nog veel 
meer. De rivier Ciliwung loopt dwars door het park. 
Iets anders waar ik  van versteld stond was dat vele inlandse toeristen met de wagen naar de botanische tuin komen en 
ook toegelaten worden om door het park te rijden. Voor mij als Europeaan onbegrijpelijk dat al dit natuurmoois zoveel 
geweld wordt aangedaan door auto’s die hier en daar stoppen voor een plaatje van een van de vele mooie bomen ‐ zoals 
de banyanboom met luchtwortels of een van de andere wonderbaarlijke planten en zichten over het park. 

 
 
Pura Parahyangan Agung Jagatkarta 

Net buiten de stad ligt de grootste hindoetempel van Java, nog intact en nog dagelijks gebruikt door de hindoe’s in de om‐
geving. Met het openbaar vervoer kan je vanaf het centrum van Bogor ‐ aan de Kebun Raya ‐ de tempel bereiken in ongeveer 
30 minuten. Dan heb  je nog een fikse wandeling bergopwaarts  ongeveer 1 kilometer. In de verte zie je  de Salak op de ach‐
tergrond. Dit maakt het plaatje compleet. 
Ik raad jullie  aan om je niet zomaar naar de tempel te begeven want dan kom je er niet in en kan je alleen enkele foto’s 
nemen aan de buitenzijde. Het zou  zonde zijn als je niet binnen kan komen, want je zou  veel missen van deze tempel. De 
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inkom is weliswaar gratis, maar er is een andere voorwaarde om  te voorkomen dat horden toeristen naar deze tempel komen. Zelf heb ik  plechtig moeten 
beloven  niet zomaar te publiceren hoe je hier binnenkomt.Aan degene die mij een persoonlijke mail stuurt  wil ik het  wel  vertellen. 
 
 
Nationaal Park Gunung Halimun‐Salak 

Op een dik uurtje rijden van de stad vind je het Nationaal Park Gunung Halimun‐Salak met onder andere de vulkaan Salak. Dit is  een aanrader die je zeker  
niet mag missen als je Bogor bezoekt. Zelf regelde ik een taxi met chauffeur aan een zeer schappelijke prijs voor een ganse dag ; ter plaatse vonden wij een 
gids die ons te voet verder naar de kraters van de Salak bracht. De trip wordt ook georganiseerd vanuit de stad maar kost dan al gauw het vijfvoudige. De 
voettocht is tussen de 2 tot 3 km heen en terug en niet al te steil. Dus ook best te doen voor niet zeer geoefende wandelaars. Je kan de klim naar de kraters 
ook alleen doen als je wil zonder gids, maar voor de prijs hoef  je dit zeker niet te laten,  hij was best wel goedkoop. 
In het park vind je  een heleboel watervallen en als je zin hebt kan je een plons maken onder een der watervallen. Bij het binnenkomen van het park ontdek 
je ook de Air Panas ‐ warmwaterbaden ‐ met warm water afkomstig van de vulkaan. Op het moment van mijn bezoek waren ze echter de zwembaden aan het 
renoveren en moest ik een duik achterwege laten. Het bleef dus bij  foto’s nemen. De Indonesiërs waren wel zo slim  inkom te vragen en niet te vermelden 
dat je niet kon zwemmen. Maar al bij al vallen de Indonesische prijzen  best  mee en is de inkom steeds 1 euro of minder. 
Iemand zin gekregen om naar Bogor te gaan? Dan kan ik jullie nog wel enkele extra tips meegeven. Jullie weten me wel te vinden.
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Cursief

Doemdag 
 
 

Max Lindemann 
 
 

‘Alarm!Alarm!’ schreeuwde de operator van de control room. Terwijl zijn gezicht verdronk in de rode gloed van het zwaailicht aan het plafond parelden 
dikke zweetdruppels op het voorhoofd van de securityman. Teamleider Jonathan Devuyst stormde de controlekamer in en las paniek in de ogen van zijn 
ervaren collega die altijd de rust in eigen persoon was geweest. ‘Intrusie! Intrusie!Intrusie!’ herhaalde een monotone computerstem. ‘Zowel de trillingssensoren 
als de bewegingsdetectoren van de kelders kleuren vuurrood op mijn scherm, chef! De ene zone na de andere zone springt in alarm!’ riep de operator met 
een stem die van opwinding oversloeg. ‘En de bewakingsbeelden van niveau min één en min twee stromen niet langer binnen!’ Jonathan greep razendsnel 
naar zijn portofoon en riep met dwingende stem twee collega‐nachtwakers op. ‘Code rood!Code rood! We moeten onmiddellijk ingrijpen! Activeer het poli‐
tie‐alarm en controleer jullie pistolen.’ Even later daalden de drie mannen met getrokken pistool af naar de kelders van het RVA‐gebouw. 
 

Aan de overkant van de regeringswijk trok Karel Dekolf zijn interventiepak aan. Op routineuze wijze begon hij aan zijn controleronde in de uitgestrekte 
gangen van het RIZIV‐hoofdkwartier. Met de flair van een professional hanteerde hij de leespen en scande een leger streepjescodes in. Zijn gespierde hand 
betastte tal van deurknoppen en vensterhendels voor hij afdaalde in de parkeergarage van de betonnen mastodont. De lichtbundel van zijn schijnwerper 
streelde geruisloos over de steunpilaren die hij haast kon horen zuchten onder de last van het administratieve gewicht. Vanuit zijn linkerooghoek zag hij hoe 
een lange scheur zich aftekende in het plafond. Zonder enige aarzeling maakte Dirk met zijn iPhone een foto van de onregelmatigheid en zette zijn ronde 
voort. Nauwelijks twintig meter verder verdween zijn lichtstraal in een diepe barst die de gang naar de machinekamer in tweeën had verdeeld. Niet begrijpend 
staarde hij naar de brede opening in de vloer die er gisteren nog niet was geweest. 
 

In het naastliggende OCMW‐complex trok Dirk Deman de deur van het bewakingslokaal achter zich dicht, ontwapende het intrusie‐alarm van het gelijkvloers 
en hoorde net niet hoe de telefoon op zijn bureau overging. Dirk staarde zoals elke avond getrouw naar het staatsieportret van het vorstenpaar waarop hij de 
gang verliet. Nadat de kooi van de lift hem even later op de eerste verdieping had uitgespuwd, ontgrendelde hij het stalen hek dat toegang gaf tot de IT‐zaal 
van de dienst uitkeringen die buitengewoon omvangrijk was. Een en al concentratie bestudeerde hij de kleurengloed van het bewakingspaneel aan de muur 
en stak zijn controlesleutel in de pointagekast. In een fractie van een seconde eiste het getril van zijn beeper zijn aandacht op. Dirk verslond de boodschap op 
het LCD‐scherm en haastte zich naar de trappenzaal die toegang tot de kelders gaf. Voorzichtig opende hij een branddeur nadat hij met de rug van zijn hand 
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langzaam het metaal had betast.Al gauw hoorde hij het gedruis van stromend water dat alsmaar luider werd. Vliegensvlug greep hij naar zijn walkie‐talkie die 
kraakte in het flikkerende neonlicht. 
 

Het was druk in de vergaderkamer van de nationale crisiscel. Yoerie Xeinaeve tokkelde met zijn vingers op het touchscreen van zijn controlpad. Ondanks 
het nachtelijke uur had hij sinds zijn aanstelling als crisismanager bij Binnenlandse Zaken nog nooit zoveel werk gehad. Onophoudelijk had de printer van zijn 
personal computer de afgelopen uren papier uitgebraakt terwijl een team van telefonistes dreigde te verdrinken in een tsunami van telefonisch geweld. Het 
ontslag van de minister van Sociale Zekerheid had drie dagen eerder de onrust bij de bevolking alleen maar aangewakkerd. Yoerie vervloekte de lichtzinnigheid 
van de politicus waarmee deze vaandelvlucht had gepleegd.  
 

In gedachten verzonken opende Yoerie het raam en hapte naar frisse lucht, maar werd al gauw opgeslokt door een colonne wild om zich heen flitsende 
zwaailichten en huilende sirenes die de straat herschiepen in een spookachtige opera. Vol afschuw wendde hij het hoofd af, sloot het raam en staarde even 
later geconcentreerd naar het blauwe licht van het crisisbord waarop een medewerker met fluo‐stift steeds meer slecht nieuws had gemeld. Het gerinkel van 
de rode telefoon op zijn bureau haalde hem weer uit zijn concentratie.  
Aan de andere kant van de lijn struikelde een opgewonden man over zijn eigen woorden. ‘Maar met wie spreek ik dan?’ vroeg de crisismanager tot driemaal 
toe. ‘Help! Help! De pensioentoren helt over!’ riep een man die later zou geïdentificeerd worden als de hoofdstedelijke brandweercommandant. Onder luid 
gedruis en in een wolk van stof stortte de constructie te pletter op het wegdek dat kreunde onder het betonnen geweld. ‘Hallo, bent u daar nog?!’ brulde de 
crisismanager in de telefoon. Met ingehouden adem luisterde Yoerie naar het geschreeuw dat zich een weg baande naar het hart van de crisiscel en voelde 
zijn lichaam verstijven. 
 

In een geheime garage van Binnenlandse Zaken maakten twee ploegen van het Speciale Interventie Escadron zich klaar om tot de actie over te gaan. 
Gehuld in stilte reden een tiental mannen in twee pantserwagens naar de garage van het Brusselse RVA‐gebouw en forceerden met hydraulische scharen het 
rolluik van de grote toegangspoort. Tot de tanden gewapend daalden ze de trappen naar de kelders af en bestudeerden met militaire precisie het zwarte gat 
in de vloer. ‘We hanteren radiostilte!’ klonk het fel. Terwijl twee agenten de opening onder schot hielden, verdwenen hun collega’s langs een stalen kabel in 
de donkere diepte en keken al gauw uit op een duistere tunnel die in het schijnsel van hun tactische lampen steeds breder werd.  
 

Drie uur later keerde een peloton zwarte bivakmutsen op hun stappen terug. Een van hen maakte zich los uit de groep en stak als eerste zijn hoofd door 
het mangat dat uitgaf in de kelders van de RVA. Zijn blik zocht en vond een rijzige gestalte in gevechtskledij die vragend in zijn richting keek. ‘Chef! Chef! U 
zult het niet geloven, maar de tunnel komt uit in Wallonië!’ riep de man. 
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Gesprekken 
 
 

Marcel Van Passel 
 
 
“Wil ik de mijne erbij zetten?“ vraagt mijn buurman. 
“Dat zou je graag willen,“ antwoord ik en draai de kraan van de tuinslang dicht. 
“Je bent nu toch bezig. ’t Gaat in één moeite,” dringt hij aan. 
“Laat maar,” zeg ik en was mijn auto. 

Het is een dialoog uit de serie ‘Het leven zoals het is’. Hoelang bestaat die al? Ik weet het niet, maar ook mijn vader en zijn buurman hebben het al talloze malen voor 
het voetlicht gebracht en ze zijn allebei in de negentig geworden. Dus… lang. 
Ik ben er zeker van dat ook onze zonen op hun beurt hiermee geconfronteerd worden en ook onze kleinkinderen zullen hem ooit vaak genoeg herhalen. 

Met een grote welwillendheid blijven we deze opmerkingen, ondanks hun ellenlange baarden, grappig vinden. In elk geval kreeg niemand bij mijn weten op de vraag 
“Wil ik mijn auto er bij zetten?” ooit als antwoord: “Kop dicht! Was hem zelf, idioot!”  
Neen, deze uitlatingen zijn eenvoudigweg beleefdheidsformules, automatismen die elke generatie onbewust doorgeeft aan de volgende. Ook al zijn ze weinig origi‐
neel, het gebruik lijkt me sympathieker dan de buurtbewoners straal voorbij te lopen. 
Wie zei ook weer dat twee mensen die elkaar op een verlaten veldweg ontmoeten en niet groeten, elkaar beledigen? 

 “Frisjes vandaag, nietwaar?” 
De bakker die ons met die zinsnede aanspreekt, verwacht niet een boom op te zetten over de opwarming van de aarde of de temperatuurschommelingen van de 
laatste dertig jaar. Hij wil brood, pistolets en taarten verkopen. Punt. En daarvoor is hij in ruil vriendelijk op deze manier. Dus zeg gewoon: “’t Is er het seizoen voor, 
wat wilt ge?” Gegarandeerd antwoordt hij: “We kunnen er toch niks aan doen.” Waarop je dan weer probleemloos “Nee, dat is waar.” kunt zeggen. 

Op “Hoe is ‘t?” mag je alleen “We mogen niet klagen.” laten volgen. Niets meer. Immers om te luisteren naar een uitgebreid verslag van de laatste operatie ontbreekt 
de tijd.  
Soms wordt toch er iets uitvoeriger gepraat. 
“Helaba, zeker te schoon om een goeie dag te zeggen?”      “Och God, ik had u niet gezien.” 
“Ik dacht al, die is te schoon om…”  “Nee, echt, ik had u niet ...” 

Niemand weet waarom, maar hier wordt erg om gelachen. 

Als je na zo een korte babbel wil weggaan, zeg je: ” Ik zal eens gaan zien.” De gesprekspartner weet dat je niets gaat bezichtigen of zo, maar dat je gewoon weg wil en 
antwoordt : “Ja, tot in de week.”  
Het lijstje van de versleten woorden is lang. Ze zijn ongetwijfeld inhoudsloos, maar enorm nuttig, ja noodzakelijk, in de dagelijkse omgang met de soortgenoten. Ik 
zou er nog bladzijden mee kunnen vullen, maar “Ondertussen blijft mijn werk staan.”  
Wat? – Ja, ik weet het. “Het zal niet weglopen!” 
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Recensies

Herinneringen 
 
 

Chris Marteleur 
 
 
Een goed boek is nooit weg. Vandaar: 
 
Sebastian Barry, Days without End, Faber&Faber, Londen. 
Een leuk boek, met veel vakmanschap geschreven, ook om te vergeten. Dancing cowboys. 
 
P. Jaenada, La Serpe, Julliard, Parijs. 
Een troebel relaas dat je met veel vragen achter laat. Spannend. Eveneens een haakje naar Le Salaire de la Peur van Georges Arnaud wat nog meer vragen op‐
roept. Zeldzaam intrigerend geschreven, het tempo van alles kan maar niets moet. IJselijke moorden in de twintigste eeuw. 
 
J. le Carré, A Legacy of Spies, Penguin, Londen. 
Kwaliteit en meesterschap, wel wat haperend maar kilte in een gezellig Londen. Al zoveel jaren is le Carré het nec plus ultra van de spy‐auteur. Zijn verhalen 
zwemmen in een allure van authenticiteit, de dialogen verbijsterend. Steeds de moeite. 
 
Daniel Pennac, Au Bonheur des Ogres, Folio, Parijs. 
Onmiddellijk doet Pennac denken aan de Engelse schrijver Tom Sharpe, o.a. in de avonturen van Wilt. Ditmaal avonturen in Parijs, geloofwaardig dat wel. Een 
vrolijk boek van een sympatieke schrijver. Het relaas maakt deel uit van een cyclus verhalen rond de familie Malaucène. 
 
Italo Calvino, Into the War, Penguin, Londen 
Calvino was een rustige, beschaafde schrijver en hij keek met verwondering naar zijn landgenoten aan het begin van de tweede wereldoorlog. Brein en waan‐
zin. 
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S. Vizinczey, In Praise of older Women, Penguin, Londen. 
Felix Krull in Hongarije. Bij schrijvers denk je niet onmiddellijk aan Hongarije (Gyorgy Konrad toch wel). Korte relatie‐verhalen over een erudiete heer en dames 
die het prille al achter de rug hadden, die door hoffelijkheid ingepalmd worden. Nogal wat Hongaren hebben mijn levenspad gekruist;mijn vader vertelde me 
hoe in de jaren twintig van de vorige eeuw ettelijke keren een klein Hongaars meisje maandenlang in zijn familie verbleef. Hongersnood. Jaja, Hongaarse 
vluchtelingen waren welkom in ons land. Maar dit boek? Krull leek me wel wat. 
 
H. Murakami, Le Meurtre du Commandeur, Belfond, Parijs.  
Episch maar niet briljant. Toch: hoe lees je een Japanse schrijver in het Frans. Het is een merkwaardig verhaal dat zich afspeelt rond het huis dat een dolend 
schilder mag bewonen. Rustig verhaal, geheimzinnig en niet echt indringend (maar is dat nu juist de vertaling?) 
 
Don Winslow, The Cartel, Vintage Crime, Londen. 
Niet helemaal onverwacht maar toch van je stoel geblazen. Haast dagelijks in het nieuws, maar Winslow was erbij! Mexico neemt de Verenigde Staten over 
langs de drugsroute. Het boek is het tweede deel van een trilogie waarin de Amerikaanse DEA het opneemt tegen de Mexicaanse drugscartels. Niet erg roos‐
kleurig maar overweldigend. Dus Mexico niet echt een vacantiebestemming. Wel een boek om aan een zonovergoten strand te lezen. 
 
Shirley Jackson, The Lottery and Other Stories, Penguin, Londen. 
Met vreugde denk ik aan de Hollandse fijnschilders van de zeventiende eeuw, subtiele penseeltoetsen die werelden tevoorschijn toveren. Mevrouw Jackson 
hanteert zo’n fijn marterharen penseel om de gevoeligheden van het Amerikaanse dorpsleven van de vorige eeuw op papier te zetten. Een beetje vertrapte 
zielen. Zeer aan te bevelen. 
 
Anna Burns, The Milkman, Faber, Londen 
Ierland. Beklemmend. Paranoia? Het onthutsend verhaal van een Noord Iers‐meisje dat in het vagevuur van de strijd tussen protestanten en katholieken over‐
leeft. Twee gemeenschappen met de ultieme beloning van een dode kattekop. 
 
Eric Vuillard, Conquistadores, Babel Flammarion, Parijs. 
Wat weten we van Pizarro en zijn goudzoekers? Helse tochten door de Andes, ontbering en ontembare moordzucht. Al goud wat blinkt. Een lange ontboezeming 
van Vuillard, heel gedreven en poetisch, op het randje. 



20

Onkruid wieden 
 
 

Remi Hauman 
 
 
Onkruid wieden is de nieuwste roman van veelzijdig auteur Hans Devroe die zelf enige tijd als verslaggever werkte. De roman verhaalt over een fictieve jour‐
nalist die ‘onkruid wiedt’, of beter gezegd, die de immorele kuiperijen van invloedrijke personen ontmaskert. Het bevat zijn oude ‘dossiers’ die de krant niet 
wou publiceren en die hij nu naar buiten brengt in de vorm van een raamvertelling. De structuur van de raamvertelling is typisch voor Devroe’s romans (‘De 
getuige’ 2010‐2019) en ook dit boek is zo opgebouwd. Het bevat zestig losstaande stukken (‘dossiers’) die het geheel vlot leesbaar houden ondanks de ge‐
concentreerde informatie en beladen thematiek.  
 

En wie zijn het onkruid dat moet gewied worden? Het gaat om carrières, maar carrières die schadelijk zijn voor gewone mensen. De straffeloosheid van de 
naoorlogse repressie (voortgezet op school door leerkrachten), de rechter die levens vernietigt, advocaten die gezinnen opbreken om er financieel beter van 
te worden, de verspreider van porno (‘poenseks’), de huisjesmelker die huurders de dood injaagt, de pedofiele priester, en allerlei oplichters in topposities 
als professor, bankier of dokter. Ronduit schrijnend is het ‘dossier Macha’ waarin de twee advocaten (incluis de eigen ‘meester’) in overleg een huwelijk verder 
kapot maken om er allebei meer aan te kunnen verdienen met langdurige procedures. Het stuk is geschreven in herkenbare dialogen en dat maakt het des te 
harder.  
 

Een ander deel ‘dossier P(r)omo’ handelt over een academicus en literaire paus die zijn carrière dankt aan (familie)relaties en op dezelfde wijze zorgt voor de 
benoeming van zijn dochter. Hij onderhoudt ook gunstelingen via instellingen (‘Vlaams Fonds voor de Letteren’) en tijdschriften, maar presteert academisch 
weinig. De carrière van de man bestaat uit schijn en corruptie. Het is fictie maar het realisme en de herkenning schud je ongemakkelijk wakker.   
 

Er moet veel journalistiek werk in deze roman steken. Hoe kom je anders aan al die veelzeggende details? Schreven meer journalisten maar zo’n boek vol ver‐
helderende ontmaskeringen. Dat zoiets niet zonder gevolgen is, bewijst deze publicatie. Op 9 januari 2019 kreeg de auteur Hans Devroe een boze email van 
professor literatuur D. De Geest die zich geviseerd voelt in het “Dossier P(r)omo”. Nochtans gaat het om fictie. Op dezelfde dag kreeg de auteur ook een 
bericht van het Vlaams Fonds voor de Letteren: hij is geschrapt uit de auteurslijst voor gesubsidieerde lezingen (broodroof dus). Toeval? 
  

Deze uitgave is tevens het laatste nummer van het tijdschrift van de Universitaire Werkgroep Literatuur en Media (WEL). Ik raad iedereen het laatste jubile‐
umnummer aan (“Dertig jaar!) met daarin o.a. een gerijpte studie van Hans Devroe “Over Ont‐waarding”. Daarin analyseert hij het verval van onze tijd, met 
veelzeggende tussentitels: Politiek zonder geweten, Ontspoord feminisme, McSex, Neo‐Darwinisme, Multiculturalisme, Onderwijs als pretpark, Kunst‐jes, en‐
zovoorts. Het essay is even sec, intens en kritisch als de roman. Dezelfde uitgepuurde schrijfstijl verwerkt in twee verschillende genres.    

Hans Devroe, Onkruid wieden. Twee bloemen op de mesthoop/Jubilea WEL en UWLM, WEL, jaargang XXXV, nummer 4, december 18, 130 blz. ill., 15 euro 
port incl. Te bestellen via WEL op 016/229324, of postuwlm@yahoo.com. 
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Ekphrasis: het schrift in de kunst 
 
 

Koen Vertessen 
 
 
In Brussel, in de statige Franklin Rooseveltlaan, tussen statige ambassades staat de statige Villa Empain. Tot 9 februari 2020 liep er een boeiende tentoonstelling 
‘Ekphrasis’ waar kunstenaars de fascinerende link exploreerden tussen beeldende kunst en taal.  
 
Op donderdag 14 januari 1506 voerde wijnboer Felice de’Freddi nivelleringswerken uit in zijn wijngaard in de buurt 
van Rome en stuitte daarbij op een onderaardse ruimte waarin hij een merkwaardig beeld vond. Zoals gebruikelijk werd 
dit gemeld aan het Vaticaan. Giuliano da Sangallo, architect van de paus, werd op onderzoek uitgestuurd, daarbij ver‐
gezeld door Michelangelo die op dat ogenblik werkte aan de tombe van paus Julius II. Zodra ze het deels opgegraven 
beeld zagen, herkenden ze vrijwel meteen de – inmiddels wereldberoemde – Laocoongroep. Laocoon en zijn twee 
zonen worden door twee reuzenslangen gebeten en gewurgd omdat ze de Trojanen waarschuwden dat ze het paard, 
het geschenk van de Grieken, niet mochten vertrouwen en zeker niet mee in de stad mochten brengen. Hoewel het 
beeld een paar honderd jaar onder de grond had gezeten, wisten Giuliano da Sangallo en Michelangelo onmiddellijk 
wat het was dankzij de accurate beschrijving van Plinius de Oudere (23–79 na Christus) in diens Naturalis Historia.  
 
Het literaire genre om concrete of fictieve dingen zodanig levendig te beschrijven dat iemand die het ding in kwestie 
niet kent, het zou herkennen indien hij het zag, heet in het oud‐Grieks ekphrasis. Tijdens de Griekse oudheid werden 
jongelingen in deze techniek onderwezen. De oudste beroemde ekphrasis stamt uit de klassieke oudheid. Het is de be‐
schrijving door Homerus van het schild van Achilles in de Ilias.   
 
De link tussen taal en beeldende kunst is oud en sterk. De lijst van beelden en schilderijen die rechtstreeks afkomstig 
zijn uit of verwijzen naar literatuur is indrukwekkend. Ook omgekeerd, van beeld naar tekst, is de beïnvloeding aan‐
zienlijk. Gedichten die aan kunstvoorwerpen zijn gewijd, worden wel eens ‘ekphrastische poëzie’ genoemd. Een bekend en tamelijk recent voorbeeld hiervan 
is het gedicht Musée des Beaux Arts’ (1938) van W.H. Auden nadat hij in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel Icarus gezien had, het schilderij van 
Breughel. 
 
In Villa Empain stonden en hingen tientallen kunstwerken van meer dan veertig hedendaagse kunstenaars uit binnen‐ en buitenland die experimenteren met 
de verbinding tussen literaire en visuele elementen, tussen taal en beeld, tussen tekst en materiaal. Het resultaat  bevreemdend, verrassend, interessant. Het  
loonde alleszins de moeite om de statige villa te bezoeken.  
 
Het uitgangspunt van de tentoonstelling focuste op het samenbrengen van tekst, taal, boeken, kalligrafie, schrijfmaterialen (letters, een typmachine), ze te 
verbinden, te confronteren met uiteenlopende materialen, vormen en procedures uit hedendaagse beeldende technieken.  
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Enkele voorbeelden: 

• Een typmachine die letters als bliksemschichten produceert. Misschien refererend aan Georg Christoph Lichtenberg: “Meer dan goud heeft lood de wereld 
veranderd. En meer dan lood in het geweer, het lood in de letterkast.”  

• De Spanjaard Jaume Plensa creëerde een beeld Nuage XIV, een moeder met kind. Het is een transparant beeld dat is opgebouwd met letters van alfabetten 
uit zowat alle continenten. 

• Delicate Arabische kalligrafieën waarbij onopvallende, schijnbaar banale, alleszins voor een westers oog amper zichtbare verschillen, een groot effect 
hebben voor de betekenis. Misschien een allusie dat overleg tussen verschillende culturen meer vergt dan een strikte vertaling van digitale gegevens, en 
dat dezelfde (vertaalde) begrippen elders een andere betekenis of  gevoelswaarde hebben.  

• In een aparte zaal probeerde Marcel Broodthaers met een kroontjespen en inkt een tekst 
te schrijven in de gietende regen waardoor de inkt wegvloeide en de tekst verdween, mis‐
schien de draak stekend met het klassieke ‘verba volant, scripta manent’. 

• Halverwege de tentoonstelling hing een indrukwekkende zwart‐witfoto van een meisje dat 
tijdens de Arabische lente mee betoogde. Haar gelaat en armen bevatten in sierlijke kalli‐
grafieën fragmenten van farsi teksten uit Het boek der koningen van de Perzische dichter 
Ferdowsi. Het meisje lijkt westers, de teksten komen uit haar traditionele cultuur. Deze af‐
beelding is niet alleen een interactie tussen tekst en beeld, het is een verwijzing naar  deze  
tussen verschillende culturen, waarbij grenzen, zoals bij de meeste belangrijke dingen, niet 
strak getrokken kunnen worden, de grenzen zijn zichtbaar flou. 

• Een merkwaardig werk is van Fred Eerdekens uit Heusden‐Zolder, hij woont en werkt on‐
dertussen in Hasselt. Zijn werk combineert taal, materiaal, licht en schaduw. Uit het lover 
van een (kunst)boompje knipt hij takken en bladeren minutieus weg zodat in de schaduw 
een tekst verschijnt. 

• Uit het grote boek van de Italiaan Vincenzo Agnetti, is de tekst drastisch verwijderd, er blijft alleen de marge over. Hij tast hier de uiterste buitengrenzen 
van de deconstructie af.  

• Sommige teksten lijken alleen maar grappig: “Je vous écris parce que je n’ai rien à faire, et je m’arrête parce que je n’ai rien à dire.” 
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Het Wereldje
Tijdschriften - Enter DS - Asociaal beleid - 
Carnaval van Aalst

Er is recent heel wat gebeurd in het wereldje van de Vlaamse tijdschriften. 
Naamsverandering, digitalisering tot en met verdwijnen. 
 
 
Tijdschriften 
 
Er is recent heel wat gebeurd in het wereldje van de Vlaamse tijdschriften. 
Naamsverandering, digitalisering tot en met verdwijnen. 

• Campuskrant: huisorgaan van de KU Leuven, eerst gedrukt in zwart‐blauw, later veelkleurig. En gratis verspreid. Niet kritisch, veeleer promotie van de eigen 
activiteiten. Nu rest nog Veto, vele jaren het studentenweekblad en vrij kritisch, thans een afspiegeling van andere media. Nog steeds gratis verspreid, 
werd tweewekelijks. En de kringbladen. 

• Gierik, jarenlang met Nieuw Vlaams Tijdschrift versmolten. Gesticht door hoofdredacteur Guy Commerman, hield van hem enkel de initiaal over, heet 
voortaan G. Commerman is opgevolgd door Pieter De Voecht. Gierik bracht regelmatig themanummers . 

• Ook Ons Erfdeel veranderde van naam (te “inclusief”?), heet na 62 jaar De lage landen ‐zoals een bestaand radioprogramma. 

• Schoon Schip, hoewel Nederlands, liet ook Vlamingen aan bod komen. Na het overlijden van hoofdredacteur R. ten Berge (oktober 1918) is het gestopt 
(jaargang 25 nr.4). Bekende vaste medewerkers waren Fr. De Preter, J. Kruit en K. ter Voorde. 

• Streven werd in 1933 door de jezuiëten opgericht als een essay‐tijdschrift, organiseerde ook een essaywedstrijd. Tot 2018 een maandblad, werd vorig jaar 
tweemaandelijks en in 2020 digitaal. 

 
Ik heb heel wat tijdschriften zien komen en gaan. Elk kreeg na verloop van tijd een eigen profiel: De Vlaamse Gids (liberaal), Diogenes (V.U.), Revolver (poëzie 
en kunst), Yang (ook uitgeverij), Kreatief (idem, een tijd Manteau), Appel (uit beide Limburgen), De Brakke Hond (vooral korte verhalen, met een wedstrijd), 
Het Nieuw Wereldtijdschrift (H. De Coninck), Vlaanderen (mooi verzorgd), Het Nieuw Vlaams Tijdschrift (socialistisch), De Periscoop (J. Anthierens op glanspa‐
pier), Verba (Vlaams‐Brabant) etc. 
Wat is de evolutie geweest ? De “literaire cultuur” van voorheen is verdwenen, voor een deel ook de verzuiling. De oudere generatie kan het niet volhouden 

Hans Devroe
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met minder subsidie en mankracht, de jongere leest nauwelijks. De nieuwe media vergen een andere aanpak: vlugger, oppervlakkiger. Nieuwe genres zijn 
korter en “leuker” (blog, cursiefje, column, meer prentjes) maar missen diepgang.  
Het is met gevoelens van solidariteit én heimwee dat ik deze rubriek afsluit. Een periode was het van nerveuze deadlines. De pogingen interessante “kopij” 
te bemachtigen. De talrijke herinneringen. Correcties tegen de klok op. Zoeken naar illustraties. Zelf alles versturen. Controleren wie betaald had. En dit alles 
onvergoed. 
 
 
Enter DS 
 
We kennen de eindejaarsoverzichten en ‐fotoreportages. Eind december bracht De Standaard de bijlage Enter dS. Een journalistiek jaarverslag. Dat is betrekkelijk 
nieuw: verantwoordelijken van een bepaalde sector brachten verslag uit (in totaal 55 blz.) over wel en wee en evolutie in hun segment. Hoofdredacteur K. 
Verhoeven toonde zich tevreden (“Nooit hadden we meer betalende lezers”), wil “onomstotelijke journalistiek” ‐ een illusie. Zeker over de knelpunten migratie 
en klimaatactivisme. Het werd er voor de krant niet makkelijker op: lezers (of adverteerders) willen een site, meer kanalen, frequent onlinenieuws, een app, 
prentjes (videootjes, vlogs) en stemmen (podcast, een revival van het hoorspel‐maar slordiger). Binnen de diversiteitsmode zijn “dialogen” uitgelokt. Reportage 
blijft belangrijk en het “menselijk” verhaal: de koten van Appeltans, beschuldigingen tegen Coolsaet, euthanasie voor een demente bejaarde, de operatie van 
S. Bettens. Het standpunt van L. Permentier over dt‐fouten (mild zijn) is door de lezer afgewezen. 
Zoals in andere media was 2019 ook het jaar van “een draagvlak creëren”, “liever verbinden”, “fake news”, “factcheck” (dikwijls arbitrair) en andere mode‐
woorden, zoals “influencer” (die tegen betaling op sociale media reclame/propaganda voert). En een waarheid die nog steeds geldt: ”Naast de stukken die 
we ‘bestellen’, worden veel opiniebijdragen spontaan ingezonden door politici en hun woordvoerders, studiediensten, pr‐dames en ‐heren, reclamebureaus, 
belangenorganisaties, verenigingen, lobbyorganisaties, ngo’s…Die hebben allemaal een boodschap en een agenda. Daar is niets mis mee, we willen niet in 
een agendaloze wereld leven.” Schreef H. Cottyn, chef opinie. Huiscartoonist Lectrr verdedigt fel het recht op een afwijkende mening tegen censuur (negati‐
onisme, Aalst). K. de Ruyter heeft de moeilijke taak van ombudsvrouw, er is nu ook een Data Protection Officer ( die waakt over GDPR). 
En o ja? Waarom verdween AVV VVK uit “De Standaard”(1999)? Zodra er belangen speelden met het Waalse Vers l’Avenir deed het motto daar de wenkbrauwen 
fronsen. Maar dit staat niet in het overigens interessant jaarverslag. 
 
 
Asociaal 
 
Ruim een jaar lang hebben in Frankrijk (later ook in Brussel en Amsterdam) de Gele Hesjes betoogd. In eerste instantie tegen president Macron, ex‐bankier 
van Rothschildt, die volgens hen geen begrip opbrengt voor wie minder rijk is dan hij. Een voorstel binnen onze voorlopige regering om uniform de betaaltermijn 
voor facturen vast te leggen op minimaal één maand is verworpen onder druk van “het bedrijfsleven”. Lees over de algoritmisering in de vorige digiWEL. De 
banksector (Febelfin) dringt erop aan de zeer lage rente voor spaarrekeningen nog te verlagen tot nul, ja “negatieve rente”. Dan moet je betalen om te mogen 
sparen! Blijkbaar hebben de banken nog niet genoeg verdiend aan de crisis (zie de aandelenavonturen bij Lernout‐Hauspie, KBC, en Arco…). De schuldigen 
werden beloond met royale bonussen. Het verzet van sommigen tegen mogelijke acties “voor het klimaat” komt niet zozeer voort uit een anti‐ecogevoel als 
uit de vrees dat de aangekondigde maatregelen het leven nog duurder zullen maken. En het zijn niet de spijbelaars die de meerkost gaan betalen. In dit 
verband klinken opmerkingen van L. De Cauter en A. Provoost dubieus. Ze vroegen (december) dat ‘klimaatontkenning’ (het in twijfel trekken dat de opwarming 
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het gevolg zou zijn van menselijke tussenkomst) zou gelden als ‘opiniedelict’‐zoals negationisme (vragen over de exploitatie van de joodse holocaust). Nog 
meer censuur? 
Steeds meer blijkt de heersende ideologie neo‐liberaal, zeg maar asociaal. Mateloze graaizucht en egoïsme ten koste van de armen en zwakkeren die dienen 
uitgeroeid (zie de campagnes voor abortus, euthanasie, levensduurte). Tijdens een euthanasieproces te Gent (januari ‐ februari) gingen 3 artsen vrijuit. Er 
waren niet eens straffen voorzien voor incorrecte euthanise. Velen waaronder justitieminister Geens vragen meer controle.  
 
 
Carnaval van Aalst 
 
De Stad Aalst heeft besloten de beslissing van Unesco op last van joodse kritikasters om de erkenning van het carnaval te ontnemen, niet af te wachten. Zij 
deed zelf afstand van het predicaat ‘Werelderfgoed’ liever dan toe te geven aan druk. Die houding is zeldzamer dan de eretitel zelf. 
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UWLM-nieuws

Info over culturele activiteiten van (ex)cursisten. Info WELkom 
 
• Van Anke de Vrij verscheen na Verlangen een tweede dichtbundel Waartoe (uitg.Het Punt, 20 euro). 
• Jan Driessens tweede roman Roze Virus werd weer een dystopie, apocalyptisch verhaal over een gif dat empathie stuk maakt (uitg.shopmybook, 384 p., 
24,94 euro).   
• Na De Madonna’s van Scherpenheuvel bracht Clara Mertens een tweede roman uit, meer psychologisch: Leven met Viktor (uitg. Boekscout, 194 blz., 20,50 
euro). Zie www.deboekenvanclaramertens.be.  
 
In memoriam Ronald Vermeulen (1951‐ 2019)  

Hij was dichter en jarenlang secretaris van de Gentse verenigingen Vrije Academie en Littera. Zijn gedichten (bundels Elysium 2000, Spreidstand) publiceerde 
hij onder het pseudoniem Frank Zonderland. Zoals 

Feloeken, lastdieren, 
riet en opvliegende reigers 
palmen, rotsen, zand 
en zand en zand 
langs tempels en oevers 
en stapstenen die hijgen 
en reikhalzen 
naar een wenkende overkant. 
Zachte deining van sloepen 
met vissers geduldig als water. 
 
Brokkelende eeuwigheid 
stroomafwaarts 
langs de tijd. 
 
Ik ben gebalsemd 
in traagheid en hitte. 

EGYPTE
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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. 5 blz. A4. Vooraf afspreken over onderwerp. 
Achteraan bibliografie: Auteur, Titel. ‘Reeks’, Uitgeverij, Plaats, Jaartal druk. 

‐ Flitsverhaal, cursiefje, column e.d. max. 1,5 blz. A4.  
‐ Recensie: bij voorkeur nieuwe publicaties. Afspreken (telefonisch!) om overlapping of herhaling te vermijden. Max. 2 blz. A4. Onderaan bibliografische 

gegevens w.o. aantal blz. en prijs. Noch een kritiekloze laudatio, noch een humeurig afbreken. Geef argumenten. 
‐ Reisbericht: niet de ganse route (bijv. in dagboekvorm) maar uitschieters, ontmoetingen, indrukken… 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 + 9,5 euro-
portkosten. Devroe’s vorige boek “Mijn zoektochten” is al uit-
verkocht.
Te bestellen bij WEL: postuwlm@yahoo.com of de auteur 
016-22 93 24.

HANS DEVROE publiceerde verhalen en romans (o.m. De
stilte, Het schaakspel van Leuven), gedichten en luisterspelen -
in ieder genre bekroond. En ook studies over wiskunde
(Wiskunde voor morgen) en filosofie (Het virtuele universum).
Hij stichtte en leidt de Universitaire Werkgroep Literatuur en
Media (WEL) te Leuven.

HANS DEVROE

De Getuige 
Voltooid!
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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)

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  

Wie digiWEL financieel wil steunen graag 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.

Enkele media berichtten over de stopzetting van “WEL”. Fout, zoals je kan zien. 
De cursussen zĳn hervat sedert 23 september, het tĳdschrift werd digitaal, al nummer 5… 

Belangrĳk bericht: Lidmaatschap van WEL 
In het verleden bestond het lidgeld uit het jaarljks abonnement (18 euro).  

De Stad Leuven verplicht ons ook met de nieuwe formule lidmaatschap te vragen.  
Dit wordt dan 10 euro jaarlĳks via BE42 645-6201617-54. 

Voortaan wordt enkel over de betalende leden bericht in  
UWLM-nieuws: niet duur voor een jaar reclame!


