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Vooraf

Vooraf 
 
 
Corona kotsbeu? Ik kan je geen ongelijk geven. Ook dit virus verzoop in de zomp van dagjespolitiek, tot profijt van onwaardigen. Het 
verhuist naar waar het thuishoort: het groezelige Wereldje (zie daar). Toch zien we dat de huidige crisis ook weldadige gevolgen heeft: 
skepsis over het blinde groeikapitalisme, quasi algemene mediakritiek en gezond wantrouwen t.o.v. wetenschap, inz. geneeskunde.  
Dit nummer gaat grotendeels over iets veel belangrijkers: de vele aspecten en doordringende werking van de verbeelding. Een constante 
in dit tijdschrift. Corona (of wat de politiek ervan maakt) is een ziekte, de verbeelding leeft. 
 
Het volgend nummer verschijnt op 1 september. Bijdragen insturen kan tot 1 augustus. 
Houd u aan de “Tips”, vooral qua lengte. 
 

Hans Devroe
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I Over verbeelding© 
 
Door het schrijven, maar ook door de aantrekkingskracht van fantasie in literatuur, muziek, 
plastische kunsten, theater en film… heb ik me intens ingelaten met verbeelding, creatief 
maar ook als onderwerp van studie. Dit laatste vaak in het tijdschrift Wel, nu digiWEL, (over 
de verbeelding 11 themanummers!), de boeken Het virtuele universum. Inleiding tot de vir‐
tualistische wijsbegeerte en studie der verbeelding, Mijn zoektochten. Uiteraard ook in mijn 
verhalen, romans en poëzie. Vergeten we overigens niet dat alle wetenschappen doordrenkt 
zijn van verbeelding bijv. fysica, scheikunde, wiskunde etc. –enigermate geanalyseerd in mijn 
reeks Repertorium der verbeelding (in WEL).  
Hoog tijd een en ander af te ronden met een synthese. 
Het is niet mogelijk voor één persoon, zelfs niet voor een team van vijftig, “alle” variëteiten 
van en visies op verbeelding in de verscheidene wereldbeelden, kunsten, wetenschappen 
en technologieën doorheen de perioden sedert het ontstaan van de homo faber te omschrij‐
ven. Ik heb hier –hoop ik‐ wel de grondslagen en methodiek voor zo’n studie geformuleerd. 
Het hiernavolgende overzicht van opvattingen over inspiratie, creativiteit en verbeelding is 
niet meer dan een aanzet.  
Het luik omvat een samenvattend overzicht van de theorie ‐met daarin echo’s van diverse 
opvattingen. En een geannoteerde lijst van mijn publicaties hierover. 

Een eeuw wetenschappen - Over verbeelding

Hans Devroe
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II       Repertorium der verbeelding ‐ Een bibliografie© 
 
Ik heb geprobeerd een wetenschap der verbeelding te ontwikkelen. Deze bestond nog niet, op losse studies na, vooral uit psychologische hoek (psychoanalytisch 
qua optiek, of een opsomming van aberraties t.b.v. psychiatrie), in filosofie vooral waarschuwend tegen Abwege van fantasie en virtualiteit, kunsthistorische 
overzichten over esthetische opvattingen, onderzoek naar de rol der verbeelding in wetenschap bijv. wiskunde. Er zijn redenen voor deze versplinterde bena‐
dering. Een zeker wantrouwen jegens de kunstenaar, zeker het genie, en sowieso “krankzinnigheid”. Anderzijds het universele karakter: in alle kunsten en we‐
tenschappen maar ook zeden en gebruiken treft men uitingen van min of meer afwijkende verbeelding. Het is vanuit een corpus (gigantisch!) van zulke uitingen 
wereldwijd en uit alle culturen én periodes dat de analyse begint. Erg moeilijk zolang een adequaat begrippenkader ontbreekt van waaruit men kan situeren, 
indelen, verbanden herkennen… Een alfabetisch lexicon (eerder een encyclopedie) kan ideaal lijken maar vooreerst dienen de basisbegrippen onderscheiden 
en gedefinieerd m.a.w. een systematiek.  
Concreet:    ‐ Welke bestaansniveaus?  
                    ‐ Welke modus of zijnswijze? 
                    ‐ Welke verbeeldingsfuncties? 
                    ‐ Welk wereldbeeld? 
                    ‐ Soort verbeelding? 
                    ‐ Welke emoties? 
                    ‐ Welke vormgeving (vanuit kunst, wetenschap, techniek met vragen over het materiaal, genre, de symbolen, stijl in relatie tot de periode…)?  
Belangrijk is dat de onderzoeker van verbeelding zelf creatief is, zelf verbeelding bezit en kan uiten, niet enkel duiden. Anders wordt zijn kennis taxidermisch, 
het doden en opzetten van wat levend is. Teveel wetenschappers vermoorden, brengen niet tot leven maar mummificeren. 
Door de vele aspecten die geleidelijk oprezen werd deze studie er een van langzame en lange gisting, een levenswerk. 
Dit ‘grondwerk’ is verricht, met reeds specifiek onderzoek. 
Hetgeen volgt is een chronologische lijst van mijn publicaties in boek en tijdschrift (vooral WEL en opvolger digiWEL) over de basistheorie en allerlei aspecten 
van de verbeelding: 
 
     •   Cursus Algemene semiotiek en wereldbeelden (UWLM Leuven, vanaf 1985, vaak herwerkt bijv. als Algemene ontwikkeling voor gevorderden 2018) 
     •   Wiskunde voor morgen. Met een semiotische analyse van wiskundige, logische, cryptische, telecommunicatie‐ en computercodes. Met medewerking  
          van de professoren J. Denef, S. Mac Lane, W. Mielants, J. Teugels, A. Warrinnier en Y. Willems (Acco, Leuven/Amersfoort, 1990). 
     •   Humor en Satire (WEL, september 1992, vooral blz. 26‐50 H. Devroe: Messieurs les hauts salauds! Over satire en satirische tijdschriften. Dit artikel in 
          spireerde tot de verbeeldingsfuncties.) 
     •   Fantasie en literatuur: Een lezer in Fantasia/Een schrijver in Fantasia (WEL, december 1995, blz. 16‐65). 
     •   Dichters in Fantasia (WEL, juni 1996, blz. 42‐122). Vervolg van de internationale bloemlezing. 
     •   Literatuur en wiskunde (Idem, december 1996 ‐ o.m. Lewis Carroll, SF, joodse Kabbala). 
     •   Het Virtuele Universum: tien stellingen en een gnomon. Inleiding tot het virtualisme (Idem, november 1997, blz. 2‐37). Een programmaverklaring,  
          ontleed in opeenvolgende “aspecten” en tot een synthese gebracht in het boek “Het Virtuele Universum” (Garant, 2007). Als levenshouding beklemtoont  
          het virtualisme een grote en veelzijdige aandacht voor verbeelding, ook creatief, en herwaardering van de traditionele deugden (L. virtus). 



5

     •   Er is meer. Naar een algemene dimensietheorie (Idem, maart 1998, blz. 2‐45). Het artikel bespreekt wiskundige dimensies, fysische, het raadsel tijd, nu 
          mineuze sferen, informatieruimten, meer dan illusies, filosofische spiegelingen‐samenvatting en besluit: Algemene dimensietheorie.  
          Uitgebreide bibliografie. 
     •   Theorie der verbeelding. Een virtualistische visie I: Filosofische en psychologische aspecten (Idem, november 1998, blz. 63‐119). 
     •   Theorie der verbeelding. Een virtualistische visie II: Wiskundige aspecten (Id., december 1999, blz. 183‐235).   
     •   Theorie der verbeelding III: Antropologische aspecten (Id., december 2000, blz. 69‐99). ‐Wereldbeelden pp. 7‐33 ‐ Het virtualisme: een nieuw Imago  
          Mundi pp. 34‐66. 
     •   Theorie der verbeelding IV: Artistieke en esthetische aspecten (Id., oktober 2001, blz. 75‐100). 
     •   Theorie der verbeelding V: De nood aan ont‐beelding (Id., november 2003, blz. 177‐182). 
     •   Theorie der verbeelding VI: Analyse en code, toegepast op “Zeven zoekers naar de Tao”:  
          ‐    november 2004, blz. 113‐134 (Id., deel 1 met een uitgebreide code voor concreet onderzoek); 
          ‐    maart 2005, blz. 31‐46 (Id.,deel 2) 
          ‐    juni 2005, blz. 73‐94 (Id., deel 3 en slot). 
     •   Over de roman (Id., december 2007, H. Devroe en J. Vlasselaers over romanstructuur, 34 Vlaamse romanciers over hun vak.) 
     •   Het Virtuele Universum. Inleiding tot de virtualistische wijsbegeerte en studie der verbeelding (Garant, Leuven/Apeldoorn, 2007). Synthese van het  
          voorgaande. 
     •   De zin van de zin (Id., december 2011 ‐ Zinsontleding Nederlands en Engels, interview met N. Chomsky, bondigheid in genres en stijl. Hans Devroe  
          Leven en werk). 
     •   Repertorium der verbeelding I (Id., november 2012‐ pp. 102‐124) 
          ‐    Wat heet ‘verbeelding’? Zijnswijzen of modI. Het Virtuele Universum. Soorten verbeelding. 
          ‐    Hoe de verbeelding onderzoeken? Afwijkende verbeelding. Verbeeldingsfuncties voor object en teken. Theorieën over verb. Methodiek en indeling  
          ‐    Indeling van de studie: Ultima‐Universalia: Getal en figuur, Ruimte(n), Tijd(en). 
     •   Repertorium der verbeelding: Getallen (Id., december 2013‐pp. 68‐101) o.m. virtuele getallen, welke logica?, paradoxen, waarschijnlijkheid, speltheo‐ 
          rie, informatie‐ of telecommunicatietheorie, codetheorie, getallensymboliek, creativiteit in wiskunde. 
          ‐    Rdv: Figuren (Id., maart 2014 ‐ deel 2 van vorige, pp. 103‐138) o.m. axiomatiek, niet‐Euklidische meetkunde, differentiaal‐ en integraalrekening, be‐ 
               schrijvende meetkunde, topologie, netwerktheorie, chaos, fractalen, merkwaardige figuren, dimensies, hyperruimten, cyberruimte, virtuele figuren,  
               paradoxen, numineuze figuren, spelen, optische illusies. 
          ‐    Wiskunde en esthetiek (Id., juni 2014 ‐ blz. 112‐147). In de natuur, abstrahering, bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst, theater, ballet, opera,  
               muziek, letterkunde, film. Over wiskundigen. 
          ‐    Rdv: Tijd (Id., december 2014 ‐ pp. 56‐86) Aspecten van tijd(1) Metafysisch, mystiek, natuurvolkeren, mythologie, religieus, wat na de dood?, numi‐ 
               neuze tijden (o.m. onsterfelijkheid), filosofische vragen, fysisch w.o. tijdmeting, SF. 
          ‐    Rdv: Aspecten van tijd (2) (Id., maart 2015 blz.35‐60) Filosofische aspecten van de tijd ‐ Fysische aspecten w.o. relativiteitstheorieën, kwantumfysica,  
               snaren‐ en supersnarentheorie, paradoxen en SF. 
               Rdv: Kosmologische en geologische aspecten (Id., juni 2015 blz. 77‐90) ‐ o.m. ontstaan en evolutie van het heelal, scenario’s voor het einde. De fasci‐ 
               natie van het onderaardse, evolutie van geologie, echo’s in de verbeelding.  
          ‐    Rdv: Tijd: biologische aspecten. (Id., ,december 2015 blz.78‐95. Natuurfilosofie‐ evolutietheorieën‐leeftijd en bioritme –biologie en verbeelding‐ 
               reële mirabilia). 
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          ‐    Rdv: Psychologische aspecten (Id., maart 2016 blz.21‐40). Van ‘zielkunde’ tot ‘psychologie, tijd is elastisch, het geheugen, traning?, de versluierde  
               toekomst (astrologie, waarzeggerij, e.s.p., helderziendheid, synchroniciteit), tijdcuriosa. 
          ‐    Rdv: sociale aspecten (Id., juni 2016, pp. 62‐73) Klimaat en cultuur, godsdienstige kalender, ideologische ‘bewegingen’, generaties en hun proble‐ 
               men, modes, dieren. Tijd van scherts. 
          ‐    Rdv: Taalkundige, literaire en andere artistieke aspecten. (Id., december 2016, Blz.5‐59). Overzicht tot nu. Addendum Alchemische aspecten. Samen‐ 
               vatting en besluit van de TIJD‐studie. Hoe ontstaat verbeelding? Bespreking werk van M. Minco, E.A. Poe, J. Dee en G. Cantor.  
          ‐    Rdv: De mozaïek van de wereld (Id., juni 2017, blz. 41‐66.) Tien gezichtspunten vanuit kennisgebieden. Economische aspecten: vier niveaus ‐ethi‐ 
               sche verantwoordelijkheid ‐ van utopie naar dystopie. Juridische aspecten: evolutie, interpretaties, crisismomenten van de Belgische justitie, termij‐ 
               nen. 
          ‐    Rdv: Technologie: de evolutie (Id., maart 2017, blz. 21‐51). Wat heet technologie? De evolutie 3500 v. Chr. tot 2017 ‐ Hoe komt men tot uitvindingen?  
               ICT, de evolutie. Tijd in informatica. Virtualiteit in denken en praktijk. 
          ‐    Rdv: Ruimten (Id., maart 2018, blz. 27‐56). Ontologie van het numineuze. Welke zijn de verschijningsvormen? Kenmerken van God. Van animisme  
               tot religie. Gebeds‐en offerruimte. Het lichaam als gebed. De Queeste, kruistochten, jihads. De laatste rustplaats. Eed van Hippokrates. Hel en hemel. 
          ‐    Rdv: Wonderlijke reizen (Id., juni 2018 blz. 46‐86). De ontdekkingsreizigers. Diepzee. Binnen de aarde. Ruimtevaart.Mirabilia onderweg. Legendari‐ 
               sche oorden. Wonderlijke reizen in de wereldliteratuur. Voor de jeugd. 
          ‐    Rdv: (Laatste papieren nummer) Balans UWLM 38 jaar, WEL 35 Jaar ‐.Gaat de verbeelding teloor? (Id., december 2018, blz. 84‐87). 
 
digiWEL (digitaal vanaf december 2019 ‐ zie op website uwlm.be/tijdschrift).  

Over verbeelding: 
     •   (December 2019) ‐ H. Devroe: De vijf klemtonen van WEL. 
     •   (September 2020): In de reeks “Een eeuw wetenschap”:  
          ‐    Teveel werelden waaronder virtuele. 
          ‐    Ontbeelding naar leegte. 
          ‐    Een eeuw filosofie. 
          ‐    Een eeuw godsdienst. 
     •   (December 2020): In “Een eeuw wetenschap” : 
          ‐    Een eeuw semiotiek. 
          ‐    Postmodernisme. 
          ‐    Deconstructie. 
          ‐    Een eeuw wiskunde. 
          ‐    Esoterica. 
          ‐    Parapsychologie. 
          ‐    Een eeuw psychologie. 
          ‐    Een eeuw psychiatrie. 
          ‐    Psychedelisch (een indruk ). 
     •   (Maart 2021): In “Een eeuw wetenschap”:“Alternatieve “geneeskunde. 
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Nawoord 

Mijn belangstelling voor verbeelding (de studie hierover en het creatief ontwerpen van gedichten, prozagedichten, kortverhalen, romans en essays parallel 
met genres van journalistiek) is ouder dan de UWLM en het tijdschrift ‐deze ontstaan in 1980 resp. 1983. Mijn vroegste indeling van mirabilia dateert van 
1967. Dit was de periode van het veelzijdig verzamelen. 
Een grote invloed kreeg de studie van de verbeelding door deze van wiskunde en semiotiek (n.a.v. de Postuniversitaire leergang te Diepenbeek), niet inhoudelijk 
maar qua methode.De talrijke bijdragen in WEL over de indeling en problemen van de verbeelding en de methodes voor bestudering weerspiegelen vele 
moeizame expedities. Onze cursus semiotiek zorgde alleszins voor een houvast. 
Telkens weer trachtte ik de benadering te funderen via de hogervermelde begrippen. Soms met voorbeelden van analyse. Het ergerde mij dat in het academisch 
wereldje zo weinig oorspronkelijk werk werd/wordt verricht op dit gebied, vooral modieuze imitatie heerst . 
Een tweede beweging onderzocht de uitwerking van de principes. Het plan was de universalia na te gaan (getal en figuur, tijd en ruimte) en zo verder. Een 
derde breidde het toepassingsgebied steeds meer uit. Dat is natuurlijk quasi grenzeloos, zie in H.V.U. de formules element = (a, m, o, r) e’ voor de samenstelling 
van een element (blz. 54‐55) en VU= VEN voor het Geheel (blz.56). 
Geleidelijk drong het tot me door dat ik een Imago Mundi aan het reconstrueren ben, een filosofie. Een herstel na zovele pogingen wereldwijd tot disruptie. 
De serie over de wetenschappen in de twintigste eeuw (en later) ”Een eeuw…” actualiseert ook de studie der verbeelding.  
 
Ik ben de medewerkers aan WEL/digiWEL zeer erkentelijk voor hun inzet. Ze werden nooit vergoed voor hun inspanningen. Ik evenmin. Die eer hebben we. 
 
 
H. Devroe              
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III Wereldbeeld en verbeelding© 
 
A   Vroegste wereldbeeld 

B   Skepsis waaruit zoeken naar houvast: 

     1   Bestaansniveaus 
     2   Grondslagen 
     3   Gezichtspunten 
     4   Methodes van onderzoek 
     5   Bestaanswijzen (modi) 
     6   Soorten verbeelding 
     7   Verbeeldings‐ of virtualiteitsfuncties 
     8   ’Normaal’ en afwijkend 
     9   Het Virtuele Universum 
     10 Andere vergelijkingen ‐ toepassingen 
     11 Constanten in de kunsten ‐ dubbele breuk 
     12 Enkele heterodoxe onderwerpen 
     13 Vragen rond creativiteit ‐ hoe inspiratie opdoen? 

C   Ethische correctie, virtualisme 

Nawoord 
 

A 
 
Het thema kan niet uitgewerkt zonder eerst een summier overzicht van eerdere pogingen tot samenvatting van het essentiële. Bij natuurvolkeren staat een 
scheppingsverhaal centraal met geleidelijk de rol van (totem)dieren en het verschijnen van de mens. Godsdiensten ‐ voorafgegaan door magische systemen 
‐ beklemtonen de opdeling in een microkosmos (Gr. Ta fusika) en een macrokosmos (Ta metafusika), alias het natuurlijke t.o.v. het bovennatuurlijke of profane 
vs. heilige (numineuze). 
De wereld van de natuurvolkeren toont een grote eerbied voor de natuur, alles lijkt bezield (animisme) vol geheime krachten. Uitmondend in mythologieën, 
heel gevarieerd en grotendeels vermenselijkt. Deze worden niet meer beheerst door het levensbeginsel ‘mana’ maar lijken onderworpen aan de eigen harts‐
tochten en uiteindelijk het ‘Lot’, geweven door schikgodinnen (Germaans‐Keltisch) of anderszins vervaarlijke vrouwen, de Moiren (Grieks‐Germaans). Hoe 
dan ook, volgens filosofen kosmische ordeningen (logoi, Nous, Fatum) die ons besturen. Tijdelijke hoogmoed, verblinding (Gr. atè) kan deugd (Gr. aretè,  
L. virtus) doen verdwalen, maar wordt gestraft. 
Van de microkosmos (L. Terra) zijn de vier windstreken, vier of vijf basiselementen (aarde, water, vuur, lucht, hout) met overeenkomstige temperamenten in 
kaart gebracht en ‐bij wijze van overgang naar de macrokosmos‐ de zeven planeten, twaalf tekens van de Dierenriem en het onbeweeglijke Empyreum. Men 
ziet de invloeden van astrologie en alchemie (die de elementen zout, zwavel, kwikzilver e.a. toevoegt). Vanuit het christendom een indeling in hel, vagevuur, 
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hemel (zie Dante). Dit alles omvat door de grote ruimte (Oneindigheid) en tijd (Eeuwigheid). In een kosmogram, meestal cirkelvormig. Daarbinnen nog de 
hiërarchieën van de H. Drievuldigheid, engelen en heiligen, de geredden en duivels. In een boeddhistische mandala met Boeddha, bodhisattvas, gelovigen ‐
in wedergeboorten‐ en demonen. De Eeuwigheid (en Verlichting) stopt de tijd. 
Deze Kosmos was/is één (het Griekse woord betekent ook ‘juweel’, ‘sieraad’). Wat geruststelt, bemoedigt. Alles, ieder heeft zijn plaats en functie. Het is 
(meestal) duidelijk wat goed is of slecht, wie uiteindelijk het laatste woord heeft. Gerechtigheid, met (indien nodig) Genade. 
 

B 
 
In latere eeuwen schijnen deze evidenties weggevallen. Door menselijke betweterij, overmoed. De Kosmos is niet meer één noch ordelijk, maar veelsoortig, 
deels chaotisch, zelfs tegensprekelijk. Dat geldt ook voor kennisgebieden die men verheven achtte boven twijfels: wiskunde, logica, natuurwetten. Ook daar 
meer skepsis, onzekerheid, beperkingen. 
Hoe dan een nieuwe Ordening aanvatten? Heel mijn leven, beter: al mijn levens lang, heb ik dit gepoogd. Langzamerhand heb ik de wetenschappen, hun me‐
thodes, indelingen en evolutie leren kennen ‐althans de grote lijnen. Maar hoe ze vergelijken en rangschikken, in welke hiërarchie? 
Ik vrees dat ik niet kan ontsnappen aan opsommingen, schema’s. Het kosmogram, met één blik te herkennen (toverzegel, tekening van de sjamaan, mandala) 
lijkt niet meer mogelijk. 
 
1   Misschien, het gezond verstand volgend, de fysische bestaansniveaus als basis? 
     •   Energie 
     •   Anorganische materie (w.o. artefacten) 
     •   Het organische 
     •   Planten 
     •   Dieren 
     •   De mens 

Met hun uiterlijke kenmerken en vermogens, zie de criteria van Aristoteles/Porphyros’ ((on)stoffelijk, leven (loos), (on)bewust, lagere dan wel hogere bewustzijn 
etc.). Boven de mens nog een of meer hogere wezens (geesten, engelen, goden, Almachtige)? Volgens de numineuze wereldbeelden (magie en occultisme, 
godsdienst en mystiek) wel: beantwoordend aan een Hoger Bewustzijn. De materialistische blijven horizontaal. 
 
2   Welke grondslagen (zowel fysisch als psychisch) liggen aan de basis hiervan? Beslist ruimte en tijd, dus ook causaliteit en verandering. Meestal logos, orde 
‐althans gedeeltelijk‐ vaak ook (tijdelijk) chaos. Getal, woord en figuur drukken zulks uit. En stilte. In de klassieke filosofie werden de logoi (Gr.), grote Ordeningen 
benadrukt: cycli van leven en dood, groei en verval, seizoenen. Deze gelden nog steeds als ‘gezond boerenverstand’ wereldwijd. 
 
3   De gezichtspunten bestuderen een en ander vanuit verscheidene invalshoeken en aspecten, via de wetenschappen en kunsten. In wisselwerking, niet 
noodzakelijk met een hiërarchie. We noemen  
     I          Het numineuze (magie, religie, metafysica…) 
     II        Filosofie 
     III       Geschiedenis 



II

I

III

IV

V

VI

VII

VIII

IV

X

Numineuze
metafysica
religie, occ.

Filosofie

Geschiedenis

Psychologie

Kunsten

Antrop.
sociol.

econ., recht

Empir. wet.
fysica, scheik.,
biol., astron., 

etc.

Technol.

Logica
wiskunde

Commun.
Ling., Filol.

semiot.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IV

X
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     IV       Communicatie (filologie, taalwetenschap, semiotiek (w.o.het niet‐verbale, niet‐menselijke) 
     V        Psychologie 
     VI       De kunsten 
     VII      Antropologie, sociologie, economie, recht 
     VIII     Empirische wetenschappen (fysica, scheikunde, astronomie, biologie ,geologie e.a.) 
     IX       Technologie 
     X        Logica en wiskunde 

Met mengvormen, overlappingen, almaar meer subdisciplines en connecties. Zoveel wetenschappen, even zovele visies. Enorm veel ‘specialisaties’. Samen 
vormen zij de mozaiëk van de wereld.  
De breuklijn numineuze wereldbeelden en deze van de klassieke filosofie versus ‘moderniteit’ ligt hier. De ‘moderne’ mens waant zich het centrum van het 
heelal, alles wordt gezien door zijn ogen. Maar hoe verscheiden zijn die ogen? En hoe versnipperd het mensbeeld, hoe fragmentarisch. Eerder een vaas ge‐
broken tot vele splinters dan een harmonieus kunstwerk. 
 
4   Hier overwegen de mogelijke methodes van onderzoek: 

A Inductief, vanuit waarneming, aangevuld door hypothesen en tests (empirie) 
     B   Deductief, afgeleid uit een wiskundig, logisch eventueel dialectisch betoog 
     C   Taxonomisch: ieder kennisgebied behoeft ordening, classificatie bijv. in plantkunde, dierkunde 
     D   Intuïtief, vanuit het gevoel. Daaraan kan men toevoegen 
     E   Contemplatief (Vacuitas), in/tot ‘direct schouwen’, Leegte. 
 
5   Waar hoort de verbeelding? Deze omvat al het voorgaande en breidt dit uit, vervormt, verandert en verbindt het allemaal in ruimte en tijd. M.a.w. beeldt 
in, bebeeldt, ver‐beeldt, beeldt uit, ont‐beeldt. Ook de synoniemen vanuit het L.imago (Fr. en E. imagination) kringen rond ‘het beeld’. 
In alle bestaanswijzen (modi): reëel (bijv.het viooltje), potentieel (groeit en bloeit, verwelkt), imaginair (begint te spreken), desnoods paradoxaal (is en is 
niet) en virtueel‐universeel (abstracta, symbolisch bijv. nederig, eenvoudig). De modi tonen de afstand t.o.v. de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. 
Vergelijk in grammatica de aantonende (ik ben, ik was) en aanvoegende wijs (ik zou zijn, zou geweest zijn) ‐ een combinatie van modus en tijd. 
 
6 Er zijn verscheidene soorten verbeelding: 

• ‘Reproductief’ kan men noemen dat wat aanwezig stelt wat in de tijd afwezig (cfr. herinneringen) blijkt, of in de ruimte afwezig (bijv.bij heimwee). 
‘    •   Associatief’ voorspelt het verloop van beweging (bijv. in verkeer) en anticipeert de toekomst (een plan maken). Veralgemeent het concrete tot concept‐ 
          vorming (abstraheert). Verbindt en ordent, maakt oordelen mogelijk. 
     •   ‘Fantasie’ vervormt het ervarene (zie de verbeeldingsfuncties voor de vraag hoe?). Leidt tot soms vreemde combinaties, transformatie en evolutie (dag‐ 
          droom en droom, spel, illusie en hallucinatie). ’Creatief’ wanneer dit bewust en voor be‐teken‐ing gebeurt. 
     •   ‘Constructieve’ verbeelding ontwerpt een zelfbeeld, idealen, verplaatst zich in een ander (Einfühlung). In godsdienst, filosofie en wetenschap voorts  
          hypothesen, theorieën, wereldbeelden. 
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     •   ‘Metafysische’ of ‘contemplatieve’ verbeelding benadert de totale eenheidsbeleving middels gebed, meditatie, mystieke ervaring. Relateert en daar‐ 
          door relativeert dit alles in wijsheid. De weg ertoe kan zowel geleidelijk opbouwend (boven‐beelding) als ledigend (ont‐beelding) én beide ineen. 
          Verbeelding echter is niet zo star, maar dynamisch. Alle aspecten zijn verstrengeld. Intuïtie speelt een grote rol. 
 
7 Zowel voor analyse als creatief blijken de verbeeldings‐of virtualiteitsfuncties (Vf) erg belangrijk. Zo’n twaalf mechanismen, voor het object en het teken. 
Zij volgen enigermate de modi. We nemen weer het viooltje(x) als voorbeeld: 

     •   Reëel is de getrouwe afbeelding van het object, het viooltje (x) 
     •   In een ongebruikelijk aantal, bijv.dubbelviooltje (xn’) 
     •   Met ongewone situering in ruimte (op dak van auto) of tijd (in ongewoon seizoen bloeiend) (x pl’, xt’). 
     •   Vervormd bijv. mensgroot, wat al imaginair aandoet (x’). 
     •   Vreemde combinatie (gedragen door een kat) (x & y) 
     •   Ongebruikelijke verbinding gaat nog verder (bijv. half bloem‐half vrouw) (xy) 
     •   Transformatie wijst op een verandering in iets anders (viooltje wordt meisje) (x→ y) 
     •   Onbepaald door een vraag (Is dit een viooltje?) (x?) 
     •   De paradox bevat een contradictie (Is en is niet) (±x) 
     •   Ver‐niet‐ing resp. ontstaan uit het niets bijv. bij doen verdwijnen resp.schepping (x→0, 0→x) 
     •   Verabsolutering voegt een numineuze dimensie toe (viooltje daar vereerd als goddelijk) (x→∞,∞→ x). Het ‘oneindige’ verbeeldt hier (∞) het goddelijke. 
     •   Figuurlijk klinkt “het viooltje als symbool van bescheidenheid” (x…).Cfr.ook metafoor. 
 
Naast verbeeldingsfuncties voor het object zijn er parallelle voor het teken (t). 
Bijv. “De affiche toont een levensgrote letter R”. Vervormd qua afmeting (t’) “Hier vereert men een Madonnabeeld”. Numineus(t→∞). 

Men zou nog kunnen toevoegen al wat enigermate ambigu, dubbel is: liegen, acteren, elke vorm van maskerade, vermomming, toneel, ironie. De mate van 
bedrog in bijv. politiek, handel…  
 
8 Ook hier geldt een afwijking t.o.v. wat geldt als ‘normaal’ d.w.z. hic et nunc het meest gebruikelijke. Men begrijpt dat dit abnormale relatief is, afhankelijk 
van periode, regio,een bepaalde groep mensen. (*) 
 
9 Het summum van de verbeelding die af‐beeldt, uit‐beeldt, in‐beeldt, ver‐beeldt en zelfs ont‐beeldt noem ik het Virtuele Universum. De som van al wat 
ooit waargenomen is, gedacht, verbeeld ‐al dan niet uitgedrukt via welk medium ook‐ in relatie tot elkaar en in evolutie. 
Of, in aansluiting op het voorgaande: alle virtualiteitsfuncties (Vf) toegepast op het geheel der elementen (E) in hun wisselwerking (E2). Meer nog, in alle 
(on)mogelijke variaties met herhaling. Hiertoe de formule V N. De Kosmos (fysisch, mentaal en spiritueel) of het VU = VE N. Alle realia, hypothesen en formules 
van de wetenschappen, alle kunstuitingen, alle metafysische gelijkenissen ooit (d.i. in het verleden, nu en de toekomst) ‐ met inbegrip van kosmologieën en 
wereldbeelden ‐vormen elementen of deelverzamelingen hiervan. Het V.U. is onzegbaar ruimer dan alle fysische heelallen, want omvat ook alle mentale en 
spirituele dimensies. 
Is het ook ruimer dan het begrip ‘God’? Ja, want het omvat ook al het negatieve, immorele, zelfs demonische‐ wat de gangbare definities van ‘godheid’ niet 
toelaten.  
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10 Er zijn andere vergelijkingen benut om de wereld(en) der verbeelding in kaart te brengen. Uit psychologie zeer belangrijk associaties, uit retoriek en li‐
teratuur stijlfiguren, uit scheikunde katalysator, fysica transformator e.d. 
Nogmaals, het belang van intuïtie en emoties kan niet worden overschat. 
Elke uiting van verbeelding n vormt immers een amalgaam van gegeven(s) (object, persoon, handeling), emotie h (hoofdtoon), vf (verbeeldingsfunctie) in een 
vormgeving v, eventueel wisselend v‘: n (uiting van verbeelding) = [g, h, vf ]v’. De inbedding kan niet exact worden uitgedrukt. 

Toegepast op Poe’s kortverhaal The Oval Portrait: Een schilder (g) laat een geliefd model (h) voor hem poseren. Terwijl hij haar schildert onttrekt hij haar le‐
venskracht (vf). Tot zij wegkwijnt en sterft. Een tragisch kortverhaal (v) door een auteur gefascineerd door de dood. 
Een ander voorbeeld stamt uit het Nieuw Testament: Jezus onderzoekt een zieke (g) en geneest hem door handoplegging (vf). De omstanders reageren verbluft, 
farizeeërs boos (h). Zulks in een wonderrelaas (v). 
De analyse kan gebeurlijk binnen wetenschap bijv. het concept ‘imaginair getal’ i =√‐1. Volgens een rekenregel kan worteltrekking enkel uit een positief getal (g). 
Na Cardano, Bombelli en Argand echter ook uit een negatief getal. Argand bedacht daartoe een tweede, verticale getallenas. De combinatie met een reëel 
getal r + i heet ‘complex’. 
 
11 Er zijn constanten in de kunsten. Het volgende lijstje is noch geheel chronologisch noch volledig, vooral geput uit literatuur (ook orale) en plastische 
kunsten: 

     •   In een vroegste periode (Prehistorie, natuurvolkeren) imitatief‐magisch binnen een animistisch wereldbeeld waartoe zowel de natuurverschijnselen 
          (bos, rivier,seizoenen, fauna en flora) én de doden behoren. De “technieken” zijn nabootsing (met vermomming, masker), herhaling, spel, ritme  
          (cfr. muziek en dans) vervlochten en als collectief gebracht. Om de hogere wezens te bereiken aanroeping, lofzang, offer. 
     •   Wanneer de wezens en dingen duidelijker worden genoemd en opereren binnen een mythologisch systeem (met verwantschap, hiërarchie, rol van 
          goden e.a. hogere wezens die deels onsterfelijk lijken) ontstaan de grote verhalen/zangen, ook deze eigen aan de stam. Later uitgebeeld in theater. 
     •   De voorzanger/medicijnman neemt een functie op zich vooralsnog eerder als woordvoerder of ‘regisseur’ en ambachtsman, nog anoniem. Genres ont‐

     staan uit en voor feesten, geboorte/huwelijk/uitvaart, herdenkingen. 
     •   De ‘kunstenaar’ is een latere inventie, wordt soms een beroep, zelfs erfelijk. Individuele karakteristieken vormen een nieuwe evolutie. De sprookspreker  
          of dichter, in dienst van een vorst of maecenas), beheerst de genres en instrumenten van zijn vak. Zo ook de schilder, beeldhouwer, bouwer (zie de iko‐

     nenschilder), trouw aan sacrale symboliek met af en toe bizarrerie (duiveltjes, monsters). 
     •   Dit vak kan uitgeoefend in dienst van een hof (lering, geschiedschrijver, minstreel) of door een monnik/priester (prediking, legenden, geloofsverdedi‐

     ging). De functie of roeping prevaleert. 
 
Vanaf deze dubbele breuk (individueel t.o.v. collectief, profaan naast magisch/sacraal) volgt de kunst meer eigen wegen (al blijft afhankelijkheid lonken): 

     •   Bewust van persoonlijk genius (in renaissance en romantiek) 
     •   Zich marginaal dan wel verheven voelen (poète maudit, genie) 
     •   In aanbidding voor het landschap, het verleden (romantiek) 
     •   De kunstenaar als spiegel van de maatschappij (realisme, ook satire) 
     •   Met een boodschap van kritiek of verheffing (tendenskunst) 
     •   Op zoek naar nieuwe vormen (het experiment, modernisme) 
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     •   Of de eigen verbeelding (het fantastische, groteske ) 
     •   Dan wel onderworpen aan esthetische richtlijnen (classicisme) 
     •   Dromend van het transcendente (symbolisme, religieuze k.) 
     •   Verdwalend in eclectisme en herhaling (postmodernisme) 

Een nadere categorisering is mogelijk doch nauwelijks wenselijk. Bovendien woekeren vaak mengvormen en ‘nieuwe wijn in oude vaten’. 
 
12 Het volgende is een lijstje van enkele min of meer heterodoxe onderwerpen die zich eerder dan andere lenen tot een verbeeldingsanalyse: 
 
     •   Geschiedenis van magie en divinatie (vele genres) 
     •   Symboliek 
     •   Esoterische doctrines 
     •   E.s.p., buitenzintuiglijke waarneming ‐ voorschouw, telepathie, helderziendheid, spiritisme, bijna dood‐ervaring, levitatie, telekinese, etc. 
     •   Alternatieve geneeskunden 
     •   Geheime genootschappen 
     •   Psychische stoornissen 
     •   Droom, slaap, somnambulisme, hypnose 
     •   Sexuele stoornissen 
     •   Mirabilia (reëel in flora, fauna en mensen) 
     •   Teratologie (monsterlijke afwijkingen bij planten, dieren en mensen) 
     •   Natuurrampen (meteorieten, kometen, aurora/zonnevlekken, aardbevingen, springvloeden, landverschuivingen, lawines, bliksems, magnetische  
          stormen, wervelwinden/tornado’s, taifoens, cyclones, overstromingen) 
     •   Fantastische literatuur (stromingen, motieven)‐ dito fantastische kunst ‐dito fantastische film‐ dito fantastische muziek 
     •   Maniërisme in literatuur en kunsten 
     •   Mythen, sagen, sprookjes, fabels, volksliederen en andere thema’s van volkskunde 
     •   Overleveringen i.v.m. fabelrijken, onderwereld, labyrint, mythische dieren en planten ‐ onsterfelijkheid  
     •   Science‐fiction (w.o. utopie, dystopie)‐ dito film ‐ dito kunst 
     •   Algemeen: genese van concepten in wetenschappen en technologieën 
     •   Zwarte gaten, tijdreis, stralingen 
     •   Optica (perspectief, gezichtsbedrog, anamorfose, dimensies 3 en 4 D) 
     •   Kwantumfysica en snarentheorieën 
     •   Cryptologie 
     •   Ongewone technologie 
     •   Automaten, robots, cyborgs, A.I. 

Zie ook II Bibliografie. 
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13 Op grond van decennialange ervaring in het onderwijs en de cursussen van de UWLM voeg ik graag enkele bevindingen toe over creativiteit. 
Ieder kind kan een talent ontwikkelen voor een of andere kunstvorm en/of praktische kunde of wetenschap. Ouders, familieleden en vrienden en het onderwijs 
zijn hierbij van groot belang.  

1 Deze kunnen de interesse steunen door materiële middelen ter beschikking te stellen (een ruimte, tijd, geschikt materiaal, boeken etc.). En belangstellingt  
via vragen, af en toe aanmoediging, documentatie… 

2 Het tegendeel gebeurt even vaak: spot, tegenwerking (beroven van geld‐ en andere middelen, denigrerende krirtiek, kwaadsprekerij en boycot, doch  
ook plagiaat). De vijanden kunnen de ouders zijn “om bestwil” (willen hun kinderen behoeden voor armoede of avonturen). Of jaloerse rivalen. 

Ik heb beide beleefd. De houding van mijn ouders en broers was wisselvallig, vooral positief bij een bekroning of publicatie, wanneer klinkende munt klonk. 
Bij de UWLM ondervond ik steun vanwege de professoren L. Engels, M. Verhenne, J. Vlasselaers, A. Warrinnier. Doch stiekeme tegenkanting vanwege H. 
Brems, D. De Geest en M. Janssens (ze zorgden ervoor dat we geen bekroning en subsidies ontvingen ‐dus nooit personeel). Nijd vanwege lieden die ik als 
impotent (niet creatief) en intellectueel mindere bureaucraten beschouw. 
Ik heb mensen gekend die aan zulke tegenwerking (zeker vanwege valse “vrienden”) ten onder zijn gegaan. Het is waar dat vuur metalen zuivert, maar som‐
migen overleven de levenslange strijd niet. 
Zo de muzikant die de winkel van zijn vrouw moest runnen ‐ tot hij zelfmoord pleegde. 
 
Hoe kan je in een cursus de creativiteit bevorderen? Eerst en vooral door de vorming van het karakter: regelmaat inoefenen, perioden van isolement, training. 
De schrijver/schilder of andere kunstenaar maar ook wetenschapsman zal eraan wennen zich lange tijd te concentreren op één onderwerp, sober te leven 
(luxe, net als drugs doet verloederen), gans zijn leven te studeren/reizen: zich te ontwikkelen. Het kind moet eerst opgroeien in de sjablonen van de school, 
later zich bevrijden uit deze imitatie. ”Onderzoek alles en behoud het goede” wist Paulus. Imitatie én experiment‐om‐het‐experiment, de mode volgen worden 
dodelijk voor de verbeelding. 
Praktische oefeningen om inspiratie op te doen? Met alle zintuigen alert wandelen in de natuur (cfr. haikoe, schetsen en schilderen in de natuur), museum‐
bezoek (leren van de grote voorbeelden), persoonsbeschrijving, noteren van dialoog, scènes, anekdoten uit de omgeving, het sprokkelen van woorden en uit‐
drukkingen (zoals Gezelle deed), research ter plekke ,nieuwe technieken aanleren, enorm veel lezen, een dagboek bijhouden, je verdiepen in naslagwerken 
over kunsten en wetenschappen, ook je ervaringen en problemen bij het schrijven noteren, je algemene ontwikkeling cultiveren, meditatie … Kortom, er is 
geen alibi om inspiratie niet te vinden…   
 
Hoe was/is deze cursus gestructureerd? Van algemeen (bijv. Opvattingen over schrijven) naar specifiek (de genres, telkens eerst een inleiding waarna discussie, 
voorbeeld of een oefening). De cursus in zijn geheel hecht groot belang aan algemene ontwikkeling ‐niet alleen literatuur en media ‐ en aan correct taalgebruik. 
Wat de verbeelding betreft uiteraard komt deze aan bod via de oefeningen en de bespreking daarvan. Ieder jaar worden lessen besteed aan lectuur (genre‐
gericht), in I en III bovendien aan inspiratie. IV (het luik ‘Creatief schrijven doceren’) denkt over dit alles kritisch na. En er is het eindwerk in één der genres die 
aan bod zijn gekomen. Alleen ‘theorie’ zou doods blijven, alleen oefeningen ruggengraat missen. 
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C 
 
Ethische correctie blijft overal nodig, steunt minstens op de premissen van waarheidsliefde, rechtvaardigheid en caritas. Deze studie is ontworpen binnen het 
filosofisch kader van het virtualisme. Dit beklemtoont het belang van deugden (L.virtus) om de potentialiteiten van het V.U. waar nodig te matigen. Een krach‐
tige motor dient in toom gehouden door stevige remmen!  
De uitingen der verbeelding én de studie ervan dienen moreel verankerd. De criteria zowel voor het dagelijks leven als in kunst en wetenschap wezen: Visie, 
Verantwoordelijkheid t.o.v. anderen, Vakmanschap en Verbeelding. 
Het allerhoogste is de stilte van contemplatie. De volledigste Volheid, tegelijk de Leegte. Maar die kan je niet ‘bereiken’, het is een godsgeschenk, de Genade.  
 
Nawoord 
 
Ik besef dat dit te intellectueel is, deels een opsomming. En niet onder te brengen in een makkelijke grafische voorstelling, tenzij als propvolle of lege cirkel. 
Een résumé laat te weinig de dynamiek zien en de wederzijdse verbindingen (van bijv.de gezichtspunten). Kan je hiermee een sjamaan‐kosmogram, de Divina 
Commedia, kathedraal van Chartres, een mandala of Boroboedoer verklaren? In grote lijnen wel, niet in detail. 
Voor de meeste mensen en omstandigheden volstaat het volgende. Er zijn wezens en dingen binnen ons bereik. Sommige gunstig, andere schadelijk, de 
meeste onverschillig. En ze kunnen veranderen, zoals wij... Van vele problemen (én vreugden) zijn we zelf de oorzaak, al zien we dat te laat. Veel kunnen we 
niet meesteren, moeten we nederig overlaten aan een hogere Macht. Altijd is een leven van bezinning, gemoedsrust en soberheid positief. Met hulp aan an‐
deren van goede wil. En zorg voor de natuur en vrede. Maar ook: Vergeet niet te spelen op de Weg. 
 
Meer over deze studie van de verbeelding kan men nalezen in mijn Het Virtuele Universum. Inleiding tot de virtualistische wijsbegeerte en studie der verbeelding 
(Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2007).
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Gaat de verbeelding teloor?© 
 
De duizendste krimi met de zoveelste variant (enigszins) van dader(es), motief, methode. Herhaald tot film, uitgesponnen in een tv‐serie. De zoveelste po‐
ëzie‐avond met de zoveelste “expressie van emoties” en Spaanse gitaar. De zoveelste nacht met de opgewarmde “experimenten” of “schokeffecten” van ze‐
ventig jaar geleden. Het n‐de theater vol gevloek en striptease, nu begeleid door projecties van internetsites. Déjà vu, déjà lu, déjà foutu. 
Gaat de verbeelding teloor? 
 
Vooraf preciseren: verbeelding valt niet samen met originaliteit, al is er wel degelijk een verband. Qua ‘creativiteit’ bevat een “eigentijdse” bewerking van 
Hamlet in smoking  en cocktailjurk op zich in wezen niet meer verbeelding dan de 17de eeuwse opvoering in een Londens theater. Enscenering, decor, kostu‐
mering en het taalgebruik, zelfs de wijze van acteren, zouden niet essentieel mogen zijn. Al worden ze gehyped in promotiecampagnes. En de impact op de 
toeschouwer (sommige kennen overigens de tekst) is verschillend, persoonlijk.Deze tweede soort ‘verbeelding’ bestaat in een afwijken van, soms zich afzetten 
tegen een eerste tekstbewerking en regie. 
Originaliteit wordt alleszins bedreigd door de automatisering, de sjablonisering van kunst.Men kan via programma’s bijv.scenario’s ontwerpen met vakjes 
voor locatie (‘arena’), typerollen,’basic emotions’ (motivering), structuurelementen als ‘wendepunten’, cliffhangers etc.Volgens het ‘format’ (tv‐spel of film, 
sitcom, soap in afleveringen enz.). Ook het nieuws kan zo opgebouwd als ‘drama’.Ieder tv‐scherm  of netterminal toont de variaties, even stereotiep als ver‐
scheiden.Ik heb vaak films gezien die bestonden uit een patchwork van gemeenplaatsen, dialogen, schokeffecten vaak elders gezien. Kunst bij wijze van per‐
mutatieleer? Prefab? 
Van de andere kant, neem bijv. een rampenfilm als Day of Extinction. Asteroide Kassandra wijkt af van zijn baan en slingert steeds meer brokstukken naar de 
aarde, wat das Militär en later de bevolking behoorlijk alarmeert. Veel in deze rolprent (4 uur!) structureert (verzwakt?) de erin getoonde verbeelding: het 
genre, de opbouw (sensationele intro, geleidelijke spanning, doorbroken door nevenintriges, naar een climax voor alle verhaallijnen). Scènes en dialogen (te) 
vaak herhaald en al gezien/gehoord in andere rampenfilms… Weinig nieuws dus. En toch, zou verbeelding werken zonder al dit inpakken, dit citeren, déjà vu? 
Een ruime mate redundantie blijkt nodig, neem die weg en voor de meeste kijkers (met beperkte fantasie) wordt het écht chaos! 
 
Wat bedoelt de vraag dan? Een algemene indruk van banalisering, teveel, entropisch verval. Laat ik dit preciseren aan de hand van enkele mogelijke oorza‐
ken. 

     1   Er zijn teveel media (w.o.kunsten). We worden dagelijks overrompeld door een overdaad aan nieuwtjes,’events’, publiciteit, politieke/culturele/sportieve 
agenda. Alle benadrukt als even belangrijk. Van ‘breaking news’ tot het gekibbel op huis‐tuin‐ en keuken sociale media, de “duiding” van de “prestigieuze” 
bladen en zenders incluis mét fact checking. Al deze ‘data’ botsen op andere, versterken elkaar (redundantie), vegen elkaar uit…en leiden tot een grote 
moeheid, oververzadiging. Je zou kunnen opwerpen dat ‐waar verbeelding kan geactiveerd door associaties, ‘le choc des idées’‐ de mogelijkheden tot ver‐
binding, contrastering, uitbreiding veel groter zijn geworden… en dat is zeker waar. Doch zo uitgebreid dat het té wordt, niet meer te overzien, laat staan 
te verwerken. 

     Een te volle dis, eten en drinken zonder onderbreking, maakt elke maag ziek ... 

     2   Sedert etteijke decennia (en de proliferatie van fotografie, film, video) ligt de nadruk meer en meer op het visuele. Leerlingen –sowieso al aangetast 
door een verlies aan concentratie wegens de vele elektronische media – kunnen geen tekst meer aan die niet geïllustreerd is. De kranten en weekbladen 
met hoge oplagen werden fotojournalistiek: veel foto’s, weinig tekst, grote koppen. 
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     Het hoorspel, een genre met veel mogelijkheden qua eigen verbeelding, is verdrongen door tv‐series. Wat je hier zou kunnen ‘zien’ is al ingevuld door een 
regisseur met zijn camera‐ en montageteam. In een recent onderzoek aan de University College van Londen (juni) werden 103 proefpersonen blootgesteld 
aan de projectie van beelden uit The Game of Thrones resp. audioboeken (cfr.ook podcasts). Deze laatste vergen een grotere aandacht, vertaald in hogere 
hartslag en lichaamswarmte. De inzet van de eigen verbeelding is groter. Al kan je vragen hebben over het reduceren van verbeelding tot fysiologische pa‐
rameters, toch een bevinding die vroegere bevestigt. Prentjes kijken primeert, tv als model. Het publiek werd dummies. 

     3   De intellectuele mode van het postmodernisme, door plaatselijke academici een tijdje achternagehold (zoals alle modes) bracht een revival van relati‐
visme en sofistiek. Waarheid onmogelijk, de werkelijkheid ‘virtueel’ (een creatie van media en de eigen perceptie). Nauwelijks nieuw doch –ingebed in 
mediatheorieën‐ met grote invloed filosofisch en artistiek. Opeens bestond originaliteit niet meer, werd afgedaan door Derrida, Lyotard, Eco e.a., als het 
resultaat van zovele andere tekens, amper meer dan citeren, pastiche. Sommigen genoten van dit afschaffen van het plagiaat. Inderdaad, als ieder 
(kunst)werk slechts een conglomeraat is van invloeden déjà vu, déja lu… Een en ander werd uitgebreid naar media door M. McLuhan,B. Woolley, J. Baudrillard 
etc. Deze wereld een constructie, een simulacron?  

     Tot enkelen, w.o. wij, zich verzetten tegen deze anti‐creatieve, anti‐persoonlijke cultus van het copy paste. De beweging van impotenten werd in 1994  
dood verklaard door Newsweek. Nu mag je stelen weer‘stelen’ noemen. Teveel ‘diversiteit’ ontwortelt, ontwricht, maakt krankzinnig. 

     Er waren altijd al ‘archetypen’ en modes in bijv. de kunsten en hun iconografie, gezien de wereldbeelden (die een houvast vormden, geen verwarring) met  
voor de Egyptische kunst de eisen van eredienst én technieken, dito voor de Grieks‐Romeinse (mythologisch, ook tijdens de re‐ naissance) en christelijke 
kunst. Nooit zo verbrokkeld en disparaat als thans. 

     4   Ideologieën hebben altijd bestaan; in tegenstelling tot wereldbeelden beperken ze zich veelal tot het sociaal‐politieke domein. De grote politieke 
formaties zijn gevormd vanuit zulke utopieën (die dikwijls dystopieën werden). Door de groeiende impact van de massamedia echter, waarbij de ‘sociale’ 
dienen gerekend, is er een explosie van mediamodes die in grote mate de verbeelding bedreigen. In een primitief taaltje (soms oneliners), met vaak uit 
hun verband en niet zelden met fotoshop vervormde beelden, wordt uitdrukking gegeven aan een tunnelvisie. Een beperkte en beperkende focus op de 
wereld. Liefst via voor of tegen, vergelijkingen om de haverklap met ‘nazisme’, ‘fascisme’ resp. ‘marxistisch’ gedachtengoed. Niet gesitueerd naar periode 
en regio, laat staan oorzaken en contexten. Geschiedenis van en voor dummies. Zulke partijdige vereenvoudiging herleidt de maatschappij tot voor‐en te‐
genstanders en is gevaarlijk gebleken als propaganda, voedingsbodem voor onvrede en oorlog. Natuurlijk gemanipuleerd door de spelers achter de scher‐
men. Immers, elke protestbeweging werd een partij, elke partij een dictatuur of corrupte particratie. Wie herinnert zich de oorspronkelijke idealen? 

 
Het gaat om ziekten, met symptomen en oorzaken. Wie ze (her)kent kan pogen ze te genezen. De verbeelding is meer dan ooit ziek aan overdaad, de cultus 
van het expliciete prentje, anti‐creatieve nabootsing en ongenuanceerd napraten. Dit alles besmettelijk. Teveel dokters maken ziek, teveel leraren dwaas, 
teveel politiekers  arm. 
Daarom zal men afstand houden, in quarantaine gaan, media afschaffen en hun goeroes. En weer in een hoekje met een boekje, of in een tuin onder de 
wolken tot rust komen en volgen de vlucht van de eigen verbeelding en deze van de grootmeesters.  
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Waar staan we met het overzicht van de eindwerken? We begonnen met een dichtbundel van An Van der Perre (juni ‘20), gevolgd door meer algemeen “Wel 
en wee” (september). In december de eindwerken over reizen. Het vorig nummer (maart ‘21) bevatte de lijst van alle titels.  
Daarvan 14 eindwerken met gedichten. De bespreking wordt uiteraard summier, met soms een typisch gedicht. Alfabetisch Elisabeth Boddez Altijd zondag 
(2015) als eerste. Ze heeft vaak en ook recent gepubliceerd in WEL en digiWEL: reisverhalen en gedichten. Op einddagen heeft ze ons enthousiast gegidst naar 
Mechelen, Hingene/Sint‐Amand en Luik. 

De bundel Verstild verdriet (1999) van Chris Coenegrachts kwam als een verrassing, al weten we dat literair werk vaak een verborgen kant blootlegt. We 
waardeerden haar als de immer vrolijke cursiste, moeder en bibliothecaresse (Holsbeek). Na een uitstekend voorbereide proefles over jeugd‐ en kinderboeken 
namen we haar op als docente vele jaren over dat onderwerp. Telkens verscheen ze met en trolly vol boeken uit “haar” bibliotheek. Vele cursisten vonden dit 
de fijnste “les”. 

SIm D’Hertefelt durfde een moeilijk genre aan: prozagedicht (Ondeelbaar 2008). Meer beeldspraak, herhaling en klankspel dan gewoonlijk in proza; alinea’s 
in plaats van strofen. De inhoud meestal beschouwend. Deze bundel heeft veel geleerd van R.M. Rilke. D’Hertefelt, informatcus, maakt nu programma’s voor 
Kerknet (televisie). 
 

Geur 
 

Vertrouwd is je de geur zo dat je hem niet kan ruiken. Waar komt hij toch vandaan? 
 

Hij waait je over weiden toe die pas vandaag ontwaakten en zich verblijdden met de lente die rust achter de heuvelrug.  
Je voelt op je gelaat minder dan een briesje, ’t is de adem van een liefje dat naar je kijkt terwijl je slaapt. Zo zacht voel je  
de geur. 

 
Hij stijgt op naar ’t diepe blauw waarin je blik geen rust vindt, was daar niet de maan geweest. Zijn sikkel helder zo dat je de  
schaduw van zijn onbeschenen zijde ziet, maar dan met je hart dat soeverein als Jupiter zich in de hemel werpt. Zo zuiver  
zie je de geur. 

 
Hij echoot over heuvels met het gakkeren van ganzen dat stilte hoorbaar maakt. Zoals je in het ruisen van het rode beuken- 
blad geen briesje hoort, maar ’t rillen van het levenssap. Zo duidelijk hoor je de geur. 
Zo weet je dat je in hem schuilen kan, zo zeker ben je nooit meer ergens van, dat alles, alles, alles goed zal komen. Wat  
komt hij hier dan doen, de geur van het dekentje in katoen dat je altijd bij je had en je moeder nooit, nooit, nooit mocht  
wassen? 

 

Uit de eindwerken (5): Poëzie
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Joris Donckers was politie‐inspecteur te Brussel. Hij zag in Zoutgeest (2008), beter gekend als ‘zoutzuur’, een parallel met schrappen en herschrijven van 
teksten, haikoe’s en langere. 
 

Alles weten 
 
In kranten, op radio en televisie 
horen, zien en lezen wij 
de intellectuelen van de dag. 
Zij besmeuren elkaar met waarheden, 

 
Er is niets boven de zon. 
Met aardbevingen en orkanen 
In alle hoeken van de aarde 
Is de wereld naar hun beeld gebouwd. 

 
Als hun acolieten het dak in de grond 
en de kelder naar de lucht zetten, 
is het een wonder dat ondanks alles 
zoveel blijft rechtstaan.  

 
 
Van Ghislaine Gilissen (Als een roos in de winter‐2004) verscheen onlangs een gedicht in digiWEL. De cyclus toont haar Einfühlung in jonge kinderen. En 
 

Op spiegelglans 
dobbert ze langs de 
laatste meanders 
stilte tegemoet 

 
 
Dubbel oogt het eindwerk van Daniëlle Jennen Kort en krachtig (2011): realistische kortverhalen (over de fabriek, drugs, familieleden) en (soms geënga‐
geerde) verzen: 
 

Het meisje Intifada 
 
Intifada, wij gaan spelen 
bij mij thuis 
Is dat okee? 
Wij gaan hinkelen en bikkelen 
Breng je wel je steentjes mee? 
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“Ik bespeel een klein register, herhaal graag patronen. Alsof ik, schilderend, steeds het zelfde landschap op doek zet, met een andere lichtinval” (De maan 
staat blank, 2014). In dat landschap, bestaande uit haar man, de kinderen en de natuur spreidt Liesbet Meuris een weldoende, zeldzame rust over de lezer. 
 

als kind 
 
hoe vaak zat ik bij ’t avondrood 
blik op oneindig, kat op schoot 
met hele dagen niets te doen 
dan schommelen in zomergroen 

 
nu doe ik veel, want ik ben groot 
en afgepeigerd, moe, halfdood, 
nu leer ik zen, dat niets echt moet, 
dat wat ik doe er niet toe doet 

 
maar als ik wil, en ik zit stil, 
dan kruipt de kat terug op schoot 

 
 
Gedichten en tekeningen –evenwaardig‐ in Alles wat kronkelt van Tim Therry (2014). Het duurt even voor je “erin komt”. Tim, man van weinig woorden, 
werkzaam in een wetenschappelijke bibliotheek, houdt afstand. En spint gedichten over dromen van roes en ontnuchtering, allebei keurig verwoord. 
 

Mijn kwade bloed 
 

En dan zeggen ze, dat mijn kwade bloed mij zo goed staat. 
Ik zeg dat dat geen waarheid is, mijn bloed is geen kattenpis, 
mijn bloed is initiële tegenspoed, het is geen kattenkwaad 
dat eruit voortkomt, maar een vloek op mijn geschiedenis. 

 
Het is onberekenbaar, het kan te allen tijde overkoken, 
en treedt het uit mijn aders, dan helpt geen dijk of dam. 
Mijn kwade bloed zat in het zaad waaruit ik ben ontloken 
en in het vruchtwater, waarin ik destijds aangespoeld kwam. 

 
Soms zet ik het deksel op een kier zodat de druk vermindert. 
En dan zeggen ze, dat het charmant is, dat het temperament is 
als mijn kwade bloed naar buiten gutst, quasi ongehinderd. 
Ik vraag: is er nog iemand die luistert naar mijn bekentenis? 
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Lieve Organe’s eindwerk Verzen in een voetspoor (2020) stond in het teken van het afscheid van haar man, Fons Rogge, die ook onze cursus volgde. Hij liet 
verhalen en gedichten na waaruit zij een bloemlezing samenstelde: Het land van ooit. Beide actief in de schrijfkring Taalent te Holsbeek. Haar gedichten (onder 
pseudoniem Foli) verklanken dit landschap, tot in het bos zelf. Lees het fragment: 
 

In ’t bos in Holsbeek 
wonen gedichten verscholen 
tussen kreupelhout 
hunkerend naar vergezichten 

 
je vlocht passie voor ’t dorp 
uit jeugdige herinnering 
tot stevig stramien 
vol stille bewondering (…) 

 
 
Natalie Segers was/ is? leerkracht. Haar In druk uitgedrukt (2008) bevat o.m. reisindrukken, niet zonder ironie: 
 

Turkije (1) 
 
Het onthaaste land 
kijkt spottend naar 
zijn overspannen indringers 
die in hun angst 
om een verloren seconde 
ijsberen op het hete strand 
en in een ijl tempo 
elke tijdloze plek verslinden. 
Het onthaaste land zwaait 
hen geduldig uit 
met een beteugelend lachje 
op de lippen. 

 
Yavas, yavas. 

  
 
Twee dichteressen die we samen kunnen bespreken waren vriendinnen, dichtten én schilderden, allebei romantisch (maar wel op een heel  andere manier). 
Ingrid Steenwinkels maakte een “poëtisch reisverslag “van de Camino naar Compostella, De stem van rode sneeuw (2003). Ze woonde enige tijd in het Diests 
Begijnhof. Ook Chantal Verhulsts  eindwerk Droom mij… (2005) toonde akwarellen. De schilderijen leidden tot tentoonstellingen in Leuven en Grimbergen. 
Enige tijd verdiepte Chantal zich in visualisaties en ayurvedische geneeskunde (etherische oliën). Zulke alternatieve interesses leidden af en toe tot conflicten 
met een wereld die weinig fantasie duldt en –zoals nu weer blijkt‐ gevaarlijk eenzijdig, dus dom is. Geïntimideerd ondertekende ze Chantal V. 
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Droom mij 

 
Als ik niet meer hier ben, 
Droom mij dan. 
Droom mij hoger, 
Bij de vogels in hun vlucht, 
In een zucht van de wind 
En in de ogen van een kind dat in de zandbak  
speelt. 
 
Als ik niet meer hier ben, 
Droom mij dan; 
Droom mij later, 
In de bloesems van een roos, 
Tijdens een regenbui 
En in het licht van de blokken knetterend in de 
haard. 

 
Als ik niet meer ben 
Droom mij dan… 
Zachter, 
Bij het koude winterwit 
En harder 
Bij de ruwe stam van een boom. 

 
Als ik niet ben, 
Droom ik dan 
Vanop de maan 
Hoe het jou hier vergaat. 
Vanop een wolk 
Blaas ik dan 
Jouw tranen droog. 
Vanop een zonnestraal 
Hoor je mij : 
‘Ik ben niet weg maar elders gegaan’. 

 
 
Ik herinner me gesprekken met Bart Vermeer over neopaganisme, masculinisme en toneel. Zijn bundel Medea & Brutus (2002) stamt uit een periode van 
identiteitscrisis voor velen. ‘Medea’ verwijst naar een vrouw die zich wil bevrijden (en toch weer niet), een gevaarlijke moeder wordt‐ Brutus staat voor een 
even gespleten man, vurig in contrasten. ’Medea’ houdt ook ‘media’ in, aldus de auteur. De bundel won een debuutprijs van Creatief schrijven. Bart schreef 
intussen ook romans en coördineert vormingswerk. 
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Het lukt me niet meer…ik probeer, 
die sprookjes lijken uitgestorven 
door de smaak der media bedorven, 
door de honger der geilende geldwolven 
verpletterd, vermorzeld en vermoord 
zijn de prinsen en princessen 
door massa’s spierbundels 
en acrobatische sekslessen. 

           Geen van beiden wil ik nog 
Ik wil gewoon kunnen dromen 

 
 
Graag vermeld ik ook Marijke Verheecke, verpleegster uit West‐Vlaanderen. Zij schreef zelf geen gedichten maar grondig over het werk van Hans Andreus, 
dichter die ieder jaar aan bod kwam in de cursus (2001). 
Bij uitstek in poëzie blijkt het belang van een eindwerk. Zo kan je een levensbelangrijke onderstroom vorm geven op een meer blijvende wijze. Ik ben blij dat 
ik daar velen bij heb geholpen. 



 
 
 

Ook een digitaal tijdschrift 
heeft kosten. 

Dus abonneer je !  
€ 10,  

€ 30 steun
BE42 645-6201617-54
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Gedichten

Keizersberg 
 
 
Burcht alleen nog in verhalen 
heerst nu abdij ontzaglijk 
zwijgend raam na raam. 
 
Keizerlijk de kathedraal van beuken 
takken reikend in een boog 
een echo nooit ver weg. 
 
Voorbij de boomgaard rijk aan kersen  
majestueus conclaaf van edelhout 
in duizelend schakerend groen. 
 
De wind beschikt, regeert het zuchten, 
fluistert, ritselt, rommelt, roffelt, 
laat ruimte of praat mee. 
  
Slechts de hemel rijst nog hoger, 
waar de zon haar licht werpt 
koningsblauw. 
  
Vanuit de stad klinkt een sirene.

Sigrid de Vries 
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Hans Devroe

Wachtwoord 
 
Broches van m'n zus 
die z'opspelde trouw 
aan de beweging 
tussen vlechten en vrouw. 
 
Wachtwoord 'God met ons'. 
Dit opschrift in brons 
boven de strijd 
naarbinnen altijd. 
 
Wat ook de vragen 
'Nimmer versagen' - 
een lied van heimwee 
werd code op pc. 
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Jacques Hoste 

Zittend in het park  
 
luisterend naar de boomkever 
die zich een weg graaft 
onder de schors 
van de vermolmde plataan 
 
Hoor hoe stil  
verval klinkt!  
 
Terwijl rietvoorns 
- speelse schietspoelen - 
onder de vijverspiegel flitsen,  vijvervel 
hun alfabet van rimpels printen, 
 
hinkelt het meisje dat 
uit een reeds gebarsten koker 
bellen naar de andere 
oever blaast.  
 
Van het besje op de parkbank 
heeft ze geen weet,   
nog niet. 

 
Betoverd, verwonderd 
als ze is om vers  
gesprokkeld licht dat  
onhoorbaar 
in gekleurde scherven breekt. 
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Reisbericht

East Anglia 
Fietsen door de oostelijke bult van Engeland 

 
 

Ward Van Loock

In Engeland kun je overal zorgeloos fietsen dankzij de wegwijzers van het grootmazig fietsnetwerk van Sustrans. Een volgende ge‐
ruststellende gedachte is dat in de meest oostelijk gelegen graafschappen Suffolk en Norfolk merkelijk minder regen valt dan elders 
in Engeland. Hun countryside is nauwelijks met heuvels overdekt maar des te meer met erfgoedsites, met de aloude universiteitsstad 
Cambridge als springlevende smaakmaker .  
 
Sir Henry Paston‐Bedingfield nodigt uit 

Bij het betreden van Oxburgh Hall in Norfolk 
kregen we onverwacht een uitnodiging (wat 
’n eer!) in onze handen gestopt van de 6th 
Baronet van het kasteel: I request the pleasure 
of your company for a tour of the house. Sinds 1482 
leefde dit adellijk geslacht onafgebroken in 
deze Hall, die eerder oogt als een family 
manor. We wandelen door de rijkelijk aange‐
klede interieurs en ademen de statige sfeer 

van de upper class. Het bakstenen gebouw kwam onlangs in bezit van National Trust, een van 
de twee erfgoedorganisaties die Engeland rijk is. Van deze Trust bezochten we nog andere cast‐
les. Op 13 dagen niet minder dan 9 kastelen aandoen, is dat niet teveel van het goede? hoor 
ik al opwerpen. Wel, het bleef voor ons telkens een boeiende, afwisselende ervaring, ook 
omdat al die kastelen dateren uit verschillende periodes. Sommige waren goed gerestaureerde 
middeleeuwse burchten, andere residenties waren binnen rijkelijk aangekleed maar het sum‐

Holcam Estate

Audley End Hall



30

mum waren toch de uitgestrekte Engelse tuinen rondom. We hadden trouwens het geluk om in een 
schoolvakantieweek terecht te komen. In en rond de kastelen konden kinderen elkaar als ridders te lijf 
gaan met (houten) zwaarden, zich verkleden in (plastic) harnassen of in prinsessenkleren goede sier 
maken bij de jongens.  
 
Abdijruïnes 

Anders dan de kastelen blijven er van de vroegere abdijen en kloosters alleen het grondplan en wat 
stompjes muur over. Allemaal de schuld van Henry VIII die in 1534 brak met de Rooms‐Katholieke kerk. 
Hij ontbond de kloostergemeenschappen en verplichtte de monniken om daken van kerken en kloosters 
te verwijderen, om hun verval tot ruïne te versnellen. We wandelden tussen de resten van drie abbey’s 
die English Heritage voorzien had van een groen wandelparcours. Na het het vertrek van de laatste be‐
zoekers kozen we achter de brokkelmuren een gladgeschoren plekje uit voor ons tentje. Een religieus‐
inspirerende gedachte, zo bleek, want in de volgende dagen waren kerken en abdijen meermaals onze 
laatste toevlucht voor de picknick én voor de nacht. 
 
Godsgeschenk 

Rond de plattelandskerken in Engeland liggen oude grafstenen uit lang vervlogen tijden schots en scheef 
tussen schrale grassprieten. Er is steevast een groot overdekt portaal dat toegang geeft tot het kerkschip. 

Dat portaal is altijd open en heeft stenen zit‐
banken. Op warme dagen aten we op de ver‐
koelende stenen onze boterhammetjes op. 
Maar het kon ook anders. Op het einde van 
onze (enige!)druilige dag had ik een restau‐
rantbezoek gepland in een klein stadje. De 
bedoeling was om achteraf buiten de stad in 
de vrije natuur  een kampeerplek te zoeken. 
Maar dit zou zeker tegenvallen met dit regenweer. Tot mijn maat plots het kerkportaal van de dorps‐
kerk in het oog kreeg. “Kijk eens Ward, ik kan daar makkelijk mijn tent droog neerzetten want ik 
heb geen grondverankering nodig”, glunderde hij. “En ik dan?” stamelde ik, hoewel ik mijn maat 
dit godsgeschenk wel gunde. Voor mij zat er niks anders op dan in de schaduw van de kerk een 
slaapplekje te zoeken want mijn tent heeft wel een zachte ondergrond nodig. Na lang zoeken koos 
ik –perfect uit het zicht van straten en huizen‐ een mooie plek uit aan de rand van het churchyard. 
Ondertussen wachtte ik bij mijn maat onder het portaal tot het regenen ophield. Na enkele schiet‐
gebedjes was het zover en haastte ik me om mijn tent droog op te zetten . 
 

Audley End HallCaste Rising

Wild kamperen
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Cambridge, zijn colleges, zijn parken 

Op onze vierde fietsdag krijgen we Cambridge in het vizier. Sus‐
trans heeft onze stadsintrede zo autovrij mogelijk gemaakt. We 
worden begeleid door honderden collega’s die ons vrije baan 
geven door de stad. De 22.500 fietsende studenten zijn hier 
duidelijk baas over de weinige auto’s wanneer ze zich al durven 
mengen tussen de tweewielers. Zelfs als voetganger kom je in 
het stadscentrum ogen te kort om fietsers te ontwijken. Daar 
rijgen de universiteitsfakulteiten zich aaneen als  middel‐
eeuwse parels in een antiek halssnoer. Sommige van deze col‐
leges dateren van de 13de eeuw, het laatst bijgekomen college 
is het Churchillcollege uit 1960. Elk van deze 31 colleges 
waren/zijn niet alleen een centrum van wetenschap en studie 
maar ook een leefgemeenschap waar studenten en professo‐
ren samenleven. Zij hebben heel wat nobelprijswinnaars voort‐
gebracht. Ik ben vooral benieuwd naar herinneringen aan 
Stephen Hawking (1942‐2018) die werkte in het  

Gonville &  Caiuscollege, maar dat valt tegen want geen spoor van een overzichtstentoonstel‐
ling of gedenkplaat. King’s College uit 1441 is dé trots van Cambridge; een indrukwekkend ge‐
bouwencomplex met een kapel die uitgebouwd werd als een heuse kathedraal. St‐John’s uit 
1516 heeft dan weer de grootste oppervlakte met gebouwen die over de river Cam heen neer‐
gezet zijn. In The Backs (college‐achtertuinen) wacht ons een verrassing van formaat want daar 
strekken zich perken, plantsoenen en trosjes bomen uit langs de River Cam. Als rasechte gon‐
deliers drijven jobstudenten met een puntstok platschuiten voort over de rivier, volgeladen 
met toeristen, soezend genietend van de groene, pastorale omgeving. 
 

Cambridge St. Johns

Punters op de Cam in Cambridge
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Broads Nationaal Park 

Na het cultureel orgasme van Cambridge trekken we verder noordwaarts en passeren in de buurt van 
de kust Sandringham Estate, het buitenverblijf van de Queen. Hier sprak de koningin half januari met prins 
Harry en Meghan over hun uittrede uit de Royal Family. Haar uitgestrekte domein is zowat 300 voetbal‐
velden groot. Je kunt er een ganse dag kunt in rondwandelen, picknicken, high tea gebruiken of in het 
koetshuis de koninklijke karossen bewonderen . The Queen’s summerhouse is 7/7 standby om zijn hoge gast 
te ontvangen; is het daarom dat we maar enkele interieurs te zien krijgen en dat er zoveel security ze‐
nuwachtig rondloopt? 
Tussen Norwich en de oostkust fietsen we langs een beschermd natuurgebied dat ontstond na eeuwen‐
lange turfontginning. De volgelopen turfputten worden broads genoemd. Over een oppervlakte van 300 
km² is er een complex netwerk van rivieren, waterplassen en moerassen ontstaan dat je met grote en 
kleine boten kunt verkennen. Watermolens moesten eertijds het teveel aan water afvoeren naar zee. 
Onze Sustransroute loopt langs Horsey Windpump, een door National Trust knap gerestaureerde windmo‐
len aan de rand van Hickling Broad. In deze schoolvakantieweek is er veel belangstelling van ouders met 
kinderen, die met eigen ogen kunnen zien hoe windenergie de pompinstallatie laat werken. 
Naast de waterrecreatie in de Broads worden heel wat van de 140.000 inwoners van het nabije Norwich 
ook aangetrokken door de lage duinen en mooie zandstranden van de Noordzee. Grote en kleine bad‐
plaatsen volgen elkaar in snel tempo op en dat brengt druk verkeer mee, waar we ons zo snel mogelijk 
willen doorworstelen. In kuststad Lowesoft vinden we aan de oever van een brede riviermonding rust 
en verpozing. Twee uur lang kijken we vanop een terras naar voorbijglijdende jachten, soezen af en toe 
in slaap en verwennen ons met tea, lattes en scones. 
 
Antieke ferries 

Op de laatste fietsdag zou het nogal wat voeten (letterlijk!) in ‘t ‘water’ hebben om die dag tot een goed 
einde te brengen. Er wachten ons namelijk twee rivierovertochten met de ferry. Ze liggen op het Sus‐
transnetwerk en dus zouden ze geschikt moeten zijn voor fietsen.  De eerste ligt in de buurt van Oxford 
en in de folder lees ik dat het de oudste ferry van het land is, sinds de 16de eeuw! Dat belooft! Buiten het dorp bemerken we op het einde van een grindweg 
het ferrybordje. Daarachter stroomt een ondiepe rivier waar enkele roeibootjes voor anker liggen, maar geen aanlegsteiger te zien. Na een tijdje komen er 
twee wandelaars voorbij, die ons verwijzen naar een eind verderop langs het water. ‘Iemand heeft de wegwijzer weggenomen, jullie moeten eerst door een 
wei naar de ferry fietsen’ leggen ze uit. En ja, na 300 m ploeteren door het gras bereiken we de overzet.  Een smalle planken aanloop steekt in het water. Aan 
de overzijde geen ferry te zien, wel twee mannen die reageren op ons geroep. Onze ogen vallen uit hun kassen wanneer we een van hen zien komen aanroeien 
in een kleine roeiboot. ‘Moet al ons hebben en houden in dat minuscuul bootje?’ vragen we ons verschrikt af. Ook de ferryman strijkt bedenkelijk door zijn 
baard. ‘Het zal in twee keer moeten gebeuren’ zucht hij. Er zit niks anders op dan de fietstassen af te haken, al wiebelend één fiets tussen de zitplanken te 
wringen en hem stevig op zijn plaats te houden met de tassen. Met de ene hand aan de fiets geklemd en de andere op de bootrand ben ik er niet helemaal 
gerust in. Gelukkig valt de stroming mee. Ook aan de overkant  is er geen echte aanlegsteiger en moeten twee handen fiets+bagage al schommelend  op het 
droge zetten. ‘My god, dit heb ik in mijn 30‐jarige carrière nog nooit meegemaakt’ blijft de ferryman hoofdschuddend herhalen.  

Noordkust Norfolk
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Een uurtje later komen we bij River Deben 
vlak bij de zeemonding. Door de getijdenwis‐
seling is hier wel een aanlegsteiger voorzien 
maar de overzetboot is nauwelijks groter dan 
het roeibootje van daarstraks. Door de erg 
hellende steiger is het zelfs moeilijker de fiets 
in de boot te hijsen. Terug  (en tweemaal!) 
hetzelfde gedoe van het afhaken van de 
fietstassen en een stabiel plekje op de boot 
zoeken. Aan deze ferryman hebben we niet 
gevraagd hoelang deze aftandse ferry dienst 
doet! 
En nog laat het ferrygebeuren ons niet los 
want de volgende dag moeten we als afslui‐
ter van onze rondrit de brede zeeinham tus‐
sen Felixstowe en Harwich oversteken.  
 

Achter de uurregeling ligt een keienstrand...zonder enige aanlegsteiger. Een moderne motorboot glijdt behoedzaam naar de oever en klapt gewoon zijn val‐
reeptrap open, pardoes in het water. De reep blijkt veel te smal om onze geladen fietsen naar boven te hijsen, dus volgt (voor de derde keer!) het bekende 
sjouwritueel. Na een kwartiertje stappen we aan wal met de bedenking: zo comfortabel we fietsten met Sustrans, zo lastig is het om in Engeland een rivierferry 
te nemen.

Butley Ferry

Praktisch 
 
Route en bewegwijzering 

Julien en Ward fietsten in 13 dagen een lus van 750 km, voor 85% op het National Cycle Network van Sustrans (sustrans.org.uk). Op dit grofmazig netwerk kun je van de ene op de andere 
bewegwijzerde route overgaan. De route en de GPX‐track is te downloaden op alltrails.com onder de naam East Anglia.  
Kaartmateriaal: kaarten nrs 18 en 19 van Sustrans op schaal 1:110.000, te verkrijgen in de reisboekhandel of te bestellen bij Sustrans. 

Info 

Wij reden met de fietsen op de auto naar Hoek‐van‐Holland en lieten daar de wagen achter op een vrije parkeerplaats in het dorp. De oversteek van Hoek‐van‐Holland naar Harwich wordt 
georganiseerd door Stenaline en duurt 7u, vertrek om 14u. Bij de terugkeer vaart de ferry om 8u af in Harwich. We kampeerden 8x in het wild, 5x op een camping en 4x op hotel, waarvan 
2x in Harwich aansluitend op de oversteek. Campings zijn dungezaaid maar andere logiesmogelijkheden zijn legio. 
Fotoboek te raadplegen op mijn website: recreatiefietser.be 
Link voor het kaartje: https://www.alltrails.com/explore/map‐  ‐  4?u=m 

Ieder dorp zijn pub
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Het Wereldje
Coronabeleid - Dystopie - Loge - Vaticaan en Elbers versus homo’s 
- In-praat - Uitgeverij

Coronabeleid 
 
We zijn een jaar verder. De onrust begon in Wuhan, China. In het spoor van andere virussen (SARS etc.). Ongeluk in een labo (dat bindingen had/heeft met 
de WHO, de Chinese KP, Franse laboratoria)? Geruchten gewaagden van een biowapen. Die Chinese connectie is nog niet geklaard. 
Een jaar geleden groeide de ongerustheid uit tot een ware psychose. Algemene lock‐down? De lobby van B. Gates (die al eerder lucratief had gezorgd voor 
vaccins, bijwerkingen inclusief, in Afrika, India en Bangladesh) rook dollars. Terzelfdertijd spon de Davos‐groep van miljardairs (Rockefeller, Gates, Schwab) 
een nieuwe variant van the Great Reset. De stormpjes hebben voor een algemeen onbehagen gezorgd. Er is voorspeld dat mensen en dingen zouden veran‐
deren. En dat is gebeurd.  
Laten we de boel ont‐maskeren: 

• Politici bleven zichzelf: sommige corrupt. In een recordtempo slaagden ze erin via een lawine van ‘Ministeriële Besluiten’ de grondwettelijke vrijheden 
te ontwrichten, parlementaire controle te ontwijken, de meeste beroepen onklaar en verlieslatend te maken… en zo hun macht te versterken tot een po‐
litiestaat. 
• Journalisten werden veelal gedweeë activisten, kettinghonden blaffend en keffend op bevel. De vrt (en VTM) propagandazenders soms melig soms 

ronduit dreigend. En totaal onbetrouwbaar. Tegelijk censureerden ze de laatste nog “vrije” media. Waarom? Gezien de dalende verkoop werd de  
inbreng van overheidssubsidies relatief groter. Wiens brood… 

• Juristen werden sofisten, oorverdovend zwijgend (carrière voor alles), zoekend naar Newspeak om het onrecht goed te praten. Enkele rechters durfden 
wel te protesteren, verwijzend naar de Grondwet. 

• Medici en andere epidemiologen/virologen/biochemici verdrongen de Eed van Hippokrates tot wanbeleid jegens bejaarden en zwakkeren. Hun Orde 
verbood behandeling met andere medicatie dan de officiële, gelastte artsen de vaccins van Astra Zenica, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson te pro
moten. De EU verbood vaccincontracten (overigens zonder garanties of verantwoordelijkheden) te publiceren. De geneesheren werden ‐zoals wel vaker 
in de geschiedenis‐ laf. Hun veelgeroemde “wetenschap” kreeg een flinke deuk: “Te laat”, “onmenselijk”, “tegenstrijdig”. 

De gevolgen voor kinderen en de jeugd in het algemeen, winkeliers, horeca‐uitbaters, ondernemingen zijn desastreus. Wie moet opdraaien voor de enorme 
tekorten? Weer de armsten? 
In gans deze crisis verdienen respect de dapperen die tijdig hebben geprotesteerd (vooral in Nederland), verplegend personeel dat “gewoon onze job” verder 
deed, sporadische kritiek door Vlaams Belang en PVDA, enkele juristen zoals C. Knapen en prof. E. Storme die de juridische achtergronden openbaar maakten. 

Hans Devroe
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Het particratisch systeem an sich reageerde partijdig, zoals verwacht. Corona was/is niet zozeer een medisch als een moreel probleem. En het failliet van een 
geneeskunde die zich laat dicteren door een incrowd van “specialisten”, vakidioten ‐ met financiële belangen. Er kwam nooit een objectieve evaluatie van de 
gevolgen van de “maatregelen” en nog steeds geen legale pandemiewet (de M.B.’s zijn niet wettelijk).  
Helaas is mijn prognose (maart 2020) uitgekomen: Opgefokte psychose werd een oefening in dictatuur voor de miljarden verdienende vaccinfabrikanten. Het 
is gerechtigd de verantwoordelijken te beoordelen (en te straffen?) op grond van het enige waarin ze geloven: poen. 
 
 
Dystopie 
 
Het zal niemand verwonderen dat in deze, volgens fantasierijke geesten ‘apocalyptische’ tijd, dystopieën als Brave New World (A. Huxley) en 1984 (G. Orwell) 
in boekvorm of verfilmd hernieuwde interesse wekken. En SF in het algemeen. Deze toont verhoudinggewijs meer ideeën en beslist meer verbeelding dan de 
‘mainstream’ literatuur die in Vlaanderen niet boven de middelmaat van clichés, uiteraard politiek correct, uitstijgt ‐ hoewel bewierookt door ons‐kent‐ons 
ingehuurde recensenten en het corrupte VFL. Dit schrapte mij vorig jaar wegens kritiek op de partijdigheid van prof. Dirk De Geest uit de lijst Schrijverslezingen. 
Broodroof! Onder druk van zulke rivalen heeft het VFL ons nooit betoelaagd.  
Het productiehuis DUST brengt op tv (kanaal Watch!) regelmatig kortfilms met SF‐thema’s. Zo The Masseuse (een ‘vrouwelijke’ cyborg dient hersteld), Telescope 
(een tijdreis) en Revised (robot bekijkt laatste oproep van een dochter‐soldaat aan haar moeder). Achter de technologie (meer hologrammen en VR, nog meer 
en directer media, meer ruimtestations) de oude emoties… 
En ja, op 18 februari landde een Amerikaanse ‘rover’ op Mars. Een grote prestatie van NASA ‐ gevolgd door de onvermijdelijke woede over zoveel “vergooid 
“geld (kritiek die beter gericht wordt aan das Militär). Wat als onze achterachterkleinkinderen deze gevaarlijke planeet moeten ontvluchten? 
 
 
Loge 

Veel landgenoten verbazen zich over het feit dat al jaren het blauwe duo Open‐VLD/MR de regeringspartij vormt, met Michel ,Wilmès en De Croo als iconen. 
Europa zet de uitverkiezing gewoon verder ‐ maar nu duurder. Beide partijen hebben ervaring met nepotisme à papa. Nogmaals, in weerwil van de verkie‐
zingsuitslagen. Hoe kan dat? 
Een recent in Frankrijk verschenen boek door een (gewezen) logebroeder 18de graad Le Droit humain werpt (schemer)licht op zoiets. Abado Gallardo, architect 
en auteur van het stevig gedocumenteerde La francmaçonnerie est luciférienne stelt enkele obscure ‘Bijbelse’ bronnen van de Frères in vraag, zo Tubalkain 
en Moabon. Bij hem lezen we het oude vermoeden van satanisme, een parallelle anti‐kerk. Hij waarschuwt ervoor de invloed van vrijmetselaars te onder‐
schatten. In het Franse Parlement zijn 499 broeders lid van de Fraternelle, één derde van het totaal. Zij bereiden de wetsvoorstellen (o.a. over abortus, eu‐
thanasie, onderwijs etc.) voor, volgens de loge‐agenda. En, zoals men weet, doorheen partijen, over alle landsgrenzen heen zijn de broeders verplicht elkaar 
te steunen. En hierover te zwijgen. In de nieuwe laïcismekoorts van Macron (vooral aangewakkerd door de kansen van Martine Le Pen bij de komende ver‐
kiezingen) spelen zij de hoofdrol. 
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Vaticaan en Elbers versus homo’s 
 
Zanger Jef Elbers werd voorgedragen als waarnemer in het VAF (film‐en tv‐producties) door het Vlaams Belang. Hij was korte tijd werkzaam als scenarist. On‐
middellijk startte de holebi‐koepel een campagne om deze kandidatuur te verijdelen. Hij had in het verleden homogedrag (inz. Gay Pride) “vies” genoemd. 
VB gaf toe en verving hem. 
In dezelfde periode veroordeelde het Vaticaan ‐ zoals alle grote godsdiensten ‐ het huwelijk voor homo’s als tegennatuurlijk en onchristelijk. De Belgische bis‐
schop Bonny noemde deze veroordeling “beschamend”. Wordt hij geschorst? 
En bestaat er al een efficiënt vaccin tegen aids?  
 
 
In‐praat 
 
Een onrustige tijd zorgt voor heel wat propaganda: 

• “Build Back Better” (E.): maakt deel uit van het Great Reset‐jargon. Het zou de bedoeling zijn ‘alles’opnieuw te starten en nu beter. D.w.z. volgens de 
Davos miljardairs een wereld met minder maar betere (lees: rijkere) mensen, geconcentreerd in grote steden, gecontroleerd door betere CT‐technologie,  
globalistisch qua visie en economie. Lage inkomens‐beroepen moeten verdwijnen net als de nationale regeringen. Een nieuwe Orde (model China?) re
geert, een efficiënte strategie heet ‘filantropie’ (opkopen van landbouwgrond, schenkingen door investeringsmaatschappijen zonder belastingplicht). 

• Cancel culture (E.): hedendaagse trend ‐ vooral aan universiteiten ‐ zich beschaamd te tonen over de ‘witte’ geschiedenis. Met censuur als gevolg. 
• Discriminatietoets: ambtenaren (?) moeten voorwenden kandidaat‐huurder of dito werknemer te zijn om eventuele discriminatie op te sporen. Procedure  

gesteund op leugens?  
• Diversiteit/Verbinden: voor meer immigratie en minder eigen volk. Het model is de smeltkroes van de V.S. (die eerst de autochtonen uitmoordde en  

zwarten liet proeven van slavernij, thans Latino’s van discriminatie). 
• Framing (E.): manipulatie van nieuws en duiding in de media door propaganda en censuur. Het tegenovergestelde van objectieve, zakelijke berichtge  

ving. 
• Soms voorgesteld als ‘fact checking’ (E.). Dit begrip leek aanvankelijk een onschuldige rechtzetting van fouten in berichtgeving, maar ontpopte zich  

tot regelrechte censuur, officieel gevorderd tegen te vrije ‘social media’ die zich wagen buiten de officiële kanalen. 
Deze censuur vigeert op Facebook en Youtube, in “Knack” en vrt. 
Inclusief: geldt enkel voor vreemdelingen, zie hoger. Synoniem: ‘politiek correct/’poco’. 

• Neurenberg‐code: in 1947 vastgelegde regels in verband met wat toegelaten is op het gebied van geneeswijzen en medische experimenten. Deze dienen  
door de patiënt vooraf uitdrukkelijk goedgekeurd en mogen niet leiden tot discriminatie (bijv. via een vaccinatiepas). Het is onontbeerlijk uw Patiënten‐
rechten te kennen, o.m. inzage in uw dossier, recht op privacy, ‘informed consent’ (recht op alle informatie). Men betaalt er tenslotte voor. De patiënt 
is klant, geen slachtoffer! 

 * Transhumanisme: 1) De menselijke soort aangevuld met robotica, cyborgmateriaal, A.I.  
2) Man verbouwd tot ‘vrouw’, vrouw tot ‘man’, transgender tot ‘x’. Alles kan. Synoniem: ‘transseksueel’. 
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• Woke (E.): lid van een minderheid ‘ontwaakt’ tot zelfbewustzijn over de eigen zending en een geschiedenis van gekoloniseerd worden. Ook de 
ideologie hieruit (o.m. BLM, tegen ‘wit’ racisme). 

Helaas kan men zich tegenwoordig niet meer de luxe permitteren dit jargon niet te kennen… Moeilijk bij onbetrouwbare media. Raadpleeg vele. 
 
Uitgeverij 

Meulenhoff en Atlas huren ‘sensitivity readers’ in die bij wijze van precensuur manuscripten nalezen en oordelen of ze niet als ‘te wit’ overkomen (zie →woke). 
Pippi Langkous, Kuifje, Suske en Wiske, H. Conscience en F. Timmermans kregen (na Zwarte Piet) al censuur. De pornografen L.P. Boon ,H. Brusselmans en J. 
Geeraerts niet. 
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UWLM-nieuws

Info over culturele activiteiten van (ex)cursisten. Info WELkom 
 
• Erik Raeven publiceerde in opdracht de kroniek “De belastingaanslag” (Uitg. Kritak). 
• Bart Vermeer werd voorzitter van de federatie Tweedekansonderwijs.   
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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) 

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.

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
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Redactie                      Hans Devroe, secretaris. Tel.016 229324, mail postuwlm@yahoo.com 
Medewerkers               Tom Kimpe, Marjolijn Terlingen  

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

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

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


