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Vooraf

Vooraf 
 
Nu er een luwte heerst o.m; door de vaccinatie, tijd voor een balans. Na een brand komt de inventaris van wat nog overblijft, min of 
meer werkt, of moet vervangen. Enkele dingen blijken meer “zeker”. Nog niet de oorzaken, of alle gevolgen. Groeieconomie wordt SF, 
klimaatoplossingen dienen uitgesteld. Er heerst een sterke vertrouwensbreuk t.o.v. de politiek (chronisch in dit land), de media en de 
medische sector’. Biotechnologie’ en ‘virologie’ werden verdachte woorden, “nieuws” (in wiens opdracht?) iets wat je wantrouwt. 
Veel dient hersteld. Het vertrouwen in onze Grondwet boven politieke machinaties. Het behoeden van kwaliteit in het onderwijs (op 
alle niveaus al jaren in vrije val), herstel van de tewerkstelling en bedrijven. En van de werking van ziekenhuizen en bejaardencentra. 
De “gezondheidseconomie” (Darwinisme op z’n slechtst) dient vervangen door de traditionele échte zorg. Of dit herstel kan door politici 
die vooral uitmunten in graaizucht?  
Het voorbije jaar heeft het gevaar aangetoond van een weliswaar gediplomeerde maar domme “élite” die haar onwetendheid in alle 
onderwerpen behalve een klein specialiteitje heeft kunnen uitrazen. Nochtans had mei ’68 al gewaarschuwd tegen vakidioten. Virologen 
zouden beslissen over het staatsbestel! Ze hebben zeer velen gedreven tot armoede, jobverlies, faillissement, ziekte, zelfs wanhoop 
(er zijn vele J. Conings) en de dood. Dit schuldig verzuim is onvergeeflij , kwam enkel een agressieve marketing vanwege Big Pharma 
ten goede. Men kan niet genoeg waarschuwen, zie de Patiëntenrechten. Ik herinner me nog het Softenon‐drama. Onze reeks “Een 
eeuw wetenschap” en deze over geneeskunde toonde de achtergronden. Zie ook →Mediakritiek. 
 
Wat Digiwel betreft, wij gaan door. Met beperkte middelen zoals vroeger, wij werden nooit verwend door de machthebbers: te kritisch. 
Het overzicht van“Een eeuw wetenschap” (we zijn met deze synthese voorbij de helft) blijft waardevol. Ook de bespreking van eind‐
werken, opdat het goede niet verloren gaat. Nieuwe bijdragen blijven welkom (deadline voor het decembernummer 1 oktober), zie de 
“Tips”. 
 
In dit nummer begint de voorpublicatie van STUDIOTEN ©, de kroniek van een Leuvens gebouw bewoond door studenten en Einzel‐
ganger zoals ik. Zeer herkenbaar en levendig.   

Hans Devroe



STUDIOTEN©

Aan de  lezer  

 
Wie heeft nooit gewoond op een kot, studio of flat? Welaan dan, 
hier de lotgenoten! 
Het is een transitzone. Tussen thuis en een later huis (de studen‐
ten), na het verlies van je eigen huis (de gescheidenen). Tussen 
hoop en na de hoop. Op weg naar het eigen huis of het rusthuis 
(de bejaarden). Of zelfmoord. 
Een ‘opbrengsthuis’ te Leuven. 
Lezer, herken deze zoete en bittere herinneringen 
 
*Deze verhalenbundel is een werk van verbeelding. Elke gelijkenis met 
bestaande personen of toestanden is toevallig , behoudens de algemene 
achtergrond van de stad  Leuven. Nadruk of kopie, geheel of gedeeltelijk, 
zonder schriftelijke toestemming van de auteur is verboden. 
Met vrijwaring door de auteur van alle rechten van bewerking geheel of 
gedeeltelijk (vertaling, omzetting in een ander genre: film, televisie, hoor-
spel e.a.).   
 
 
 
 

Hans Devroe
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Ik zit er niet op te wachten, maar wat komt komt. Zo op een avond rond elf 
uur hevig geklop en gebel aan mijn deur. Ik leg mijn boek weg, trek een kam 
door mijn ragebol en open de deur op een kier. Het eerste wat ik zie is een 
rode badhanddoek, daarboven een verschrikt gezicht tussen druipende 
haren. 

„Wilt u komen, meneer? Ik zat in bad en ik krijg de kraan niet dicht!” 

Ik ga mee en inderdaad, de kraan spuit hevig. Ik trek eerst de stop uit (dat 
had ze vergeten) en tracht na te denken: het is een grote sprong van Epiktetos 
naar een bange nereide. En ik ben onhandig. 
Probeer de kraan af te binden met een handdoek, een stuk dweil of zo. Ik zoek 
een tang -stamel ik- weet niet goed wat ik moet aanvangen met dat alaam. 
Ik keer terug en stommel in dozen, laden… De nimf, intussen bedaard omdat 
het water wegtrekt uit het bad, begroet me weer met een aanmoedigende 
glimlach. 
Eventjes held spelen voor een schone-in-nood? De held vindt er niets beters 
op dan de losse kraan te tapen met gelukkig een brede pleister vaak omwik-
keld (het water sprietelt er onder uit) en daarrond nog een keukenhanddoek 
of twee. Met een dweil voor het bad. En de raad aan de studente morgen de 
loodgieter of de syndicus te bellen (maar beide hebben nooit haast). Daarna 
begin ik aan een onrustige nacht. 
Zoals toen ik rond middernacht het pand betrad en toen ik de lift wou nemen 
mijn schoenen in het water stonden. Waar kwam dat vandaan? 
Blijkbaar vanonder de deur van 1. Zelfmoord is nooit ver hier, dus ik bel de 
syndicus om de sleutel. Een half uur later zien we een ‘living’ vol jurken en 
slipjes zwemmend in de vloed. Het bad was overgelopen, de studente waar-
schijnlijk naar een fuif of erger. Terwijl zij danste zocht ik alle mogelijke dwei-
len bij elkaar en we dweilden (zonder trekker!) een uur lang, over de vloer 
gesmeten lijk slaven, voor de afwezige najade. Die zodra de corvee gedaan 
was verscheen, blozend en wel. Bedankte met een glimlach en de belofte de 
dweilen te wassen. 
Wat heeft Eva (indien jong) het makkelijk om goedkoop personeel te vinden!

Waternimfen Zijn glimlach

Hij kon je roepen vanaf een terras. Of net voor je de bus instapte. Of -dron-
ken- aan de overkant van de straat. Als je dan nader kwam, een hand gaf… 
Wat je altijd opviel was zijn glimlach. 
Een glimlach die zei: “Ik ben er weer bovenop!” Of “Ja, het gaat niet goed 
met me”. Of “Ik ga kapot omdat ik m’n dochtertje niet mag zien…” Of “Ik 
laat dat zo, probeer het toch…” En lachte treurig, hoopvol, beschaamd, ver-
ontwaardigd, lusteloos. Dat alles ineen. Maar bij elke ontmoeting merkte ik 
dat meer rimpeltjes z’n blauwe ogen randden. 
Wat wist ik van Bram? De ‘feiten’ die meer de nevenverschijnselen leken 
dan de kern. Zoon van een dokter, vaak ruzie. Meer begrip van de moeder. 
Wat begreep ze? Wellicht enkel dat hij haar kind was. En knap om zien: 
slank, sportief, blond haar, blauwe blik. Iemand naar wie meisjes zich om-
draaien, maar nooit lang. 
Studeerde filmschool maar haalde geen diploma. Verliefd op een medeleer-
linge, even lief als grillig. Ze hadden een dochtertje, vooral door hem ver-
wend. Een job kon hij nooit volhouden, zoals ‘nachtopziener’ in een 
internaat. Hij was te vriendelijk, werd gepest. Terwijl hij overdag sliep, 
doodmoe van de shift, liet Line zich in de andere kamer pianoles geven 
door z’n beste vriend. Het duurde niet lang voor ze het sociaal appartement 
verliet voor Eugène’s kasteeltje. Maar na nog geen jaar was de charmeur 
haar dochtertje beu. Het duurde lang voor Bram het adres kon achterhalen, 
nog langer voor hij z’n oogappeltje eindelijk terugzag. Dan in een commune 
te Hasselt, ook daar flirtte ze voltijds. Tot ze vluchtte naar mama, een Ame-
rikaanse in Gent. 
De keren dat hij m’n gezelschap riep was om te vertellen dat de aanbedene 
hem nu pestte en keer op keer gelijk kreeg van de rechter (ma betaalde de 
advocaat en misschien ook de ‘vrederechter’): dus geen bezoekrecht. Later 
alleen op zondag, en als hij dan blij arriveerde na trein en bus…” Het past 
nu niet!”, “Ze is ziek!”, “Je bent geen goede vader!” en wat nog meer. In-
tussen had de psychosector hem ontdekt: collocatie, neuroleptica (hij liep 
er versuft bij), slaapkuren (maar na iedere poging tot ‘bezoek’ vier dagen 
huilend op bed), tot acupunctuur toe. Met vlagen van ‘sociaal werk’ (zelden 
betaald) en “Gelukkig heb ik een paar goeie vrienden!”  
Meestal tijdens de gesprekken werd ik boos in zijn plaats, stelde dit voor 
en dat… Was hij wilszwak? Murwgeslagen door een listige vrouw? Een lam 
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tussen wolven? 
Het gaat nu iets beter tussen mij en m’n vader…(prevelde hij tegen de koffie. 
En glimlachte. Weer tussen hoop en verslagenheid en vooral moe). 
En plots dacht ik aan Poe’s gedicht Alone, althans wat ik me nog kon herin-
neren:  

From childhood’s hour I have not been 
As others were. I have not seen 
As others saw. I could not bring 
My passions from a common spring. 
(…) And all I lov’d –I lov’d alone. 
(…) And the cloud that took the form 
(When the rest of Heaven was blue) 
Of a demon in my view… 

Hij hoorde me zwijgen, keek me aan. Na een poos 
Des te beter, des te beter. Tot nog es. 

Toen ik op de avond na de aanslagen in Brussel en Zaventem naar huis 
stapte was ik al zenuwachtig. In de les had iemand het nieuws gehoord en 
doorverteld. Je gaat direct dubben: Was die daar? En die? 
Rond elf uur, donker en nat. Op de voorgevel van het gebouw in gotische 
letters “Our Time Has Come. The Empire Is Ended.” Het leek een nieuwe 
cd of film. Maar een gevoel van angst beklemde me. Inderdaad, na New 
York, Madrid, Londen, Parijs… nu Brussel. Het kon niet blijven duren: arm 
tegen rijk. Een continent (of twee), eeuwenlang verdrukt door het rijke Wes-
ten zag hoe dit ten onder ging in decadentie, verval op ieder gebied. De 
islam, menen velen, is zichzelf trouw gebleven en heeft nog gelovigen die 
durven sterven voor de heilige zaak. Zoals de kamikazepiloten destijds. 
Toen ik de liftdeur opende schrok ik nog meer. Op de vloer een reistas en 
daaruit puilend een hoofd vol bloed! Ik durfde niet binnengaan. 
Eerst na lang aarzelen en met kloppend hart opende ik de deur weer en 
drukte op de knop – 1  en sloot de deur. Later trok ik de tas uit de lift de 
kelder in en kon het hoofd beter bekijken. Het bleek de kop van een mode-
pop, aan de hals afgesneden en besmeurd met – nee geen bloed - maar to-
matenketchup. Ik bedolf het onder reclameblaadjes en dacht aan de reactie 
van de klusjesman ’s anderendaags. 
Wat nog?

“Our time has come!”
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Daar zit ze dan op het tapijt en speelt pop! 
De pop ben ik. Een maand geleden ben ik ’s avonds met de fiets gestoten op 
slecht verlichte ‘wegeniswerken’ op de Ring. Rechterbeen gebroken onder de 
knie. 
Vanuit m’n rolstoel zie ik hoe ze de pop tussen draden laat vallen, zwikken 
en zwenken. Ze sleept het kereltje naar mij toe. Af en toe kijkt de olijke kleu-
teronderwijzeres op en lacht. Ik ook. Gezonder dan medicijn van Gasthuis-
berg die me weer een vergiftigd geschenk bezorgde: na de operatie plots 
brandwonden tweedegraads door een te breed gesmeer met iodiumtinctuur. 
Een week extra, dagelijks amandelolie. We lachen het weg. De poes springt 
op naar het mannetje. 
Twee treinen ver heeft ze drie zakken gesleurd naar hier. Een met een warme 
schotel (!) en een fles cider. Een met reistijdschriften, kaarten en tekeningen 
van de kinderen. Een met slaapgerief. Later op de middag gebiedt ze me op 
te staan uit de rolstoel. Kom!...Kom!...Nog, kom!… Durf! Durf! Tot ik val in 
haar armen. 
Ze heeft haar blonde haar in een knotje gebonden en zoent met stevige lippen. 
Na het heerlijke smikkelen komen de roddeltjes (ma weer lastig, de ouders 
van de opvang ook…). Ik zet folk van Kadril op en onmiddellijk zwaait ze in 
haar kleedje wit-met-oranje-bloemen de kamer door. Naar mij toe en weer 
weg, naar mij toe en weer weg. Ik draai de klank steeds harder, de bassen 
dreunen. Tot gebonk op de muur. Ze schatert. 
Terwijl de zon zakt toont ze de tijdschriften (“Zodat je toch ook op reis kan!”), 
de tekeningen. 
Toen ik in de kliniek lag, met veel pijn bij een verongelukte truckchauffeur 
(benen in tractie) en een jongen wiens arm was verbrijzeld door een machine 
in de fabriek… alle drie kreunend… las ze ’s avonds op mijn vraag aan de te-
lefoon voor uit de Wijzangen van Tagore. En al jaren stuurde ze vrolijke kaarten 
telkens ondertekend met “Je vriendje voorgoed”. 
Dikwijls heb ik me afgevraagd wat ik –knorpot- te bieden had aan deze vro-
lijke vogel. Maar nog dezelfde avond bij kaarslicht (ze toverde stoute scha-
duwen) zuchtte ze weer hoe moe ze soms was, “t’enden”: ”Ik hang niet meer 
aaneen”. Ze rende altijd maar voor haar ouders, haar kinderen, de opvang, 
“iedereen”. Tot ze warmte maakt en uitgeput in slaap valt. “Heb je de wekker 
gezet? Ik moet er vroeg uit.” 

Bezoek

We wuiven en wuiven. En nog lang daarna wrik ik binnen de rolstoel, doe 
fervente oefeningen want ik wil weer léven, léven met het “vriendje voor-
goed”. 
Natuurlijk vind ik een dag later nog iets lekkers verstopt: “Zomaar iets 
liefs!”.

VIIVI



Ik kwam er graag op bezoek. Rommelig, nog meer dan bij mij. Hij leunde in 
een soort atletiekstellage over z’n bureau dat vol stond met gedemonteerde 
pc’s, kabels, diskettes, pockets en stompjes sigaretten (hij rolde ze zelf, con-
tinu). Z’n vingers bruin van de nicotine, de magere gestalte kuchte onophou-
delijk en hologig loerde hij me tegemoet: “Laat het me zo zeggen… Heb je 
nu ’t vervolg van De wereld van Sofie al gelezen?” 
Er was geen tweede stoel, je moest trachten iets te vinden dat niet doorzakte. 
Misschien een van z’n sinaasappelkistjes (de enige bibliotheek) vol strips –
z’n vierde liefhebberij na computers, Pai (het bleke lief, l.a.t. die in Mechelen 
woonde en even rustig bleef als Rick nerveus), en boeken. 
Af en toe moest ie gaan liggen op een dunne matras langszij want z’n rug 
deed erge pijn sinds hij vrienden had geholpen met een verhuis. Ook vanop 
de grond ratelde hij door: “Weet je ’t al van het verbod op de Public Key Cryp-
tography?”… ”Heb je de verfilming van A Hitchhiker’s Guide tot the Galaxy ge-
zien? ’t Boek is beter! … ”Wanneer ga je nu eindelijk die pc kopen? Ik heb 
hier drie okkazies staan, kies maar!” 
Naar ’t schijnt had hij Pai leren kennen (of zij hem) na een zelfmoordpoging 
ergens in Leuven. Daarna verstopte hij zich wekenlang in het pakhuis van 
een failliet gegane slager. Ik hield van zulke verhalen, trachtte niet meer feit 
van fictie te onderscheiden. Zijn we niet allemaal rondtastende schaduwen? 
Zeker in dit halfverduisterd kot, slechts verlicht door een flitsend scherm, 
met de hoestende piep op de paljas. 
Allengs had Pais moederlijke bezorgdheid (maar ze haatte haar eigen moeder, 
weigerde haar te bezoeken) hem wat ‘burgerlijker’ gemaakt. Zou hij nu es 
niet echt op zoek gaan naar werk? De RvA werd lastig, dreigde. Doch hij wou 
eerst nog een opleiding volgen, na Lotus misschien Excel. Altijd ontbrak er 
een diploma. Trouwens, die rug… En met zo’n hoest… 
Ondertussen hielp hij haar met het tabuleren en intikken van haar cijfers (ze 
gaf les), zou hier en daar gehackt hebben als het had gemogen van haar. Nu 
en dan masseerde ze zijn rug. “Pas op dat g’er niet door zit!” 
Toen haar vader overleed ging ik naar de begrafenis. De kerkdienst werd ge-
volgd door een korte plechtighed op de strooiweide. Door een rukwind kreeg 
ik een deel van de vaderlijke as in ogen en neus. Rick (geen vriend van pa) 
grinnikte. 
Gelijk veel freaks in de Freenet-jaren zag hij zich de ene keer als de  

Rick the Freak

Che Guevara van de cyberworld, of -zoals vanavond- meer een zombie-op-
de-vlucht. Of een stripheld: Superman, Spiderman, Batman… kies maar. 

„Wil j’een cola? En dan gaan w’es serieus over die okkazie klappen. (Hij 
wees naar een hoek.) Laat het me zo zeggen… Ik zal er de beste chip uitha-
len…”
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Toen ik uit de Kruidtuin terugkwam vertrok er juist een jekker, draaide zich 
om en “Kent ge me niet meer?” Ik knikte nee. Hij grijnsde, hield de deur hal-
fopen. En dan wist ik het weer: de student die hier studio’s had opgekocht 
(met welk geld?), ze opknapte en verkocht met winst. Tot schuldeisers zich 
meldden. 

- “Koop je nog steeds?“ 
- “Nu minder. Ik heb hier nog de 14: wat opkalfateren en…“ 
- “Je had vroeger moeite met het sanitair, de buizen.“ (Herinnerde  
ik me.) 
- “Nee nee, ik lààt dat nu doen. (Loog ie, nog altijd die pose).  
M’n handen staan daar te scheef voor. Nu zit ik in beleggingen.“ 
- “Pas maar op! Ik ken er die grof geld hebben verloren met Ler 
nout en Hauspie, KBC, Arco… “ 
- “Je moet natuurlijk het juiste pakket kiezen. Ik heb dit jaar goed  
verdiend met Bitcoin, in twee maanden de waarde verdubbeld.  
Ik bouw nu appartementen in Gent …“ (Loerde even of ik  
onder de indruk was. Nee dus.)  
- “Hier in Leuven is er teveel gebouwd: de universiteit, de stad, privé … 
Iedereen zag een gat in de markt. Nu staat er veel leeg, te duur, eigenaars 
moeten de prijs laten zakken…“ 

     (Plots gretig.) ”Hoeveel?” 
- “Weet ik niet. Ik ben geen koper.“ 
- “Het zijn de vreemden die de prijzen doen zakken. Geplaatst  
door het OCMW … Wat levert dat op? Het gebouw verloedert.  
De buurt krijgt een slechte naam. Geen reclame! 
Ik hou me ver van die business. We dragen nog altijd de gevolg 
en van de crisis in 2008.“ 
- “Die was al eerder voorspeld.“ 
- “Natuurlijk, er zijn altijd speculanten geweest. De crisis is 
het gevolg van de rommelkredieten van Lehman Brothers, Gold 

De Speculant

mann Sachs, Madoff en andere joden. Die zijn ondertussen be 
loond met vette bonussen.“ 
Hij lachte: “Natuurlijk. Het is een game. Maar de markt is niet  
gevolgd. Het zijn de centrale banken die tussenkomen, die de  
markt vervalsen. Bijna een communistisch systeem, de ‘geleide  
economie’.” 
- “Zeggen uw ouders nooit ‘doucement, doucement?“ 
- “Dat ken ik niet. Altijd vooruit, zeg ik.“ (En hij zwaaide de 
  deur open. Haast staat goed.) 
- “Een zeepbel groeit en groeit, en dan …“ 
- “We zullen zien.“ 

Hij grinnikte en verdween. 
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Heb ik hem (?) ooit zien rondlopen? Van de studio op het gelijkvloers bleven 
de verkleurde gordijnen altijd gesloten. In zijn (?) brievenbus zelden post, 
tenzij reclame. 
Het verwonderde ons dus niet dat op zekere ochtend de syndicus met een 
slotenmaker de deur forceerde. „ 

“Al maanden geen huur meer betaald. Hij heeft het slot veranderd. Zelfs 
met de loper krijg je het niet meer open.” 

We verwachtten (sommigen hoopten) te stoten op een lijk in ontbinding. Maar 
nee, een verduisterd vertrek, zeer stoffig en duf. 
In het midden een kooi van koperdraad. Daarbinnen een tafeltje en een stoel. 
Op het tafeltje nog zichtbaar de omtrekken van waar ooit apparaten hadden 
gestaan. Buiten de kooi alleen enkele contactdozen. 
Onder de deur waren brieven gestoken. Van de syndicus, eigenaar, deurwaar-
ders? Hoe vaak is hier op de deur gebonsd? We bleven achter met gissingen. 
Een Amerikaanse spion, een Rus, een Chinees? Een freak die z’n computer 
afschermde tegen cyberspionage? Een eenzaat die paranoid geworden? 
Hoe dan ook, binnen de banaliteit van boodschappen en bezoekjes een leven 
in een andere dimensie. 

De Onbekende

Klein, bruin en wanhopig. Ze stond voor de deur van 16, was mijn buur-
vrouw. Maar kon niet naarbinnen, sleutels verloren of vergeten. Naast haar 
een opgeschoten jongen en z’n jongere zus. Ik stelde voor de syndicus te 
bellen want haar Nederlands bleek moeilijk te verstaan. 
Mirjam was Ethiopische, na enkele jaren door haar man, een industrieel, in 
de steek gelaten voor een jonge del. Wat met de kinderen? Noodgedwongen 
had ze een baan gezocht in een bakkerij verderop. Minimumloon en lastige 
uren. Plus bullebak-bazin. 
Wat met de kinderen? De vader verwende hen meer dan zij, vertelde ze, 
waardoor ze opstandig werden. Te vaak alleen. De oudste was al twee keer 
van school gestuurd wegens spijbelen en vechtpartijen. “Slechte vrienden, 
nu ook drugs.” Jeugdrechter? Het zusje braver, leerde beter. 
Broksgewijs hoorde ik die verzuchtingen op straat of voor haar deur. Altijd 
had ze brieven en documenten bij die moesten ontcijferd. Men verstond 
haar niet, instanties verwezen door. Ze ging trouw elke zondag naar een 
Ethiopische dienst te Brussel waar ze de heimat ontmoette. En lasterpraatjes 
vanuit de familie van haar man. Zij mocht van haar kerk niet scheiden, dat 
maakte het moeilijker voor alimentatie en zo. Waarom liet Maria, haar pa-
troonheilige, haar achter in zoveel miserie? Hoe kon ze het werk volhouden 
bij teveel zorgen en weinig slaap? 
Ze trachtte me vriendelijk voor te stellen aan haar kinderen, maar ik zag 
hun grote, wantrouwige ogen -de grote ogen van de Ethiopische manuscrip-
ten. De achterstallige rekeningen voor een vroegere eigenaar kon ik niet vol-
doen. En ik schrok terug voor een nieuwe vechtscheiding. 
Klein, bruin en wanhopig. En ik bang. 

De Ethiopische
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Natuurlijk had ik hem al eerder opgemerkt. Altijd in een zwarte paramilitaire 
outfit met zware laarzen, alsof hij gisteren opgeroepen was. Uit occasionele 
gesprekken wist ik dat hij als suppoost werkte in een cultuurcentrum voor 
studenten (met smeuige verhalen over bizarre ‘moderne kunst’, een striptease 
die slecht afliep: de security sloot te vroeg af). 
Eddy scheen bevriend met de zelfkant van Leuven (“Zjaak heeft geen ene 
dag gewerkt, maar spaart lege flessen en kan daar redelijk van leven!”). Hij 
had nog andere bijverdiensten: fruit plukken en buxushagen snoeien in het 
Hageland, nu en dan tweedehandsboeken verkopen op rommelmarkten - ik 
had hem enkele bezorgd voor hulp tijdens een verhuis. Waar hij woonde? 
Een vast adres kwam ik niet te weten, gaf post af aan de studio van een ‘vrien-
din’ of in een kopiezaak waar hij ook een mailadres betrok. 
Nu stonden we voor de lift. Onverwachts greep hij in z’n binnenzak, diepte 
een kaart op, toonde die even (“Légion Etrangère”) en verdween achter de 
deuren. Ik riep vlug: “Vrijdag acht uur Cuythoek?”. Hij knikte en verdween 
omlaag. 
Ik ben gesteld op mensen met verhalen, dus ik ging erheen met enkele boe-
ken. Eigenlijk maakt Eddy een schichtige indruk gecombineerd met een grote 
zelfverzekerdheid. En houdt ervan na een eclatante pointe grijnzend een 
bruuske sortie te maken. Het vertrekuur bepaalt de trein, tenzij je tracteert. 
 

II      
             
Daar zaten we weer op het koertje. 

- “Vreemdelingenlegioen?“ 
- “Ja, ik was nog jong toen, en ’t heeft niet lang geduurd. Discipline, zelfs 
hard, tot daar. Maar ik kon mijn mond niet houden.’k Heb er toch veel  
geleerd.“ 
- “Voor beveiliging?“ 
- “Onder andere. ‘k Zijn dan in Brussel terechtgekomen. Een groot ma- 
gazijn. 
Wat er daar gestolen werd, jongens, je houdt het niet voor mogelijk!’ k Heb 

Survivor

nog geweten dat ik aan de uitgang zei tegen een persoon die ik al lang in 
het oog had: Madame, Security, wilt ge even uw tas opendoen?“ En ik 
zag de kousen en lingerie. Zij aan ’t protesteren: “Ik had dat al!” Dan  
huilen: “Meneer, ge gaat de polies toch nie laten komme…” En een 
briefke van honderd -nog in frank toen. „Nee, de vrouwen, dat waren de 
ergste! En jonge gasten: cd’s, dvd’s.” 
- “Een museum, daar heb j’al van verteld. Je ging d’r een boek over  
schrijven.“ 
“Hoe is ’t daarmee?“ 

Hij knikte mismoedig: “Ik weet het - de stoten die ik daar heb beleefd! Onder 
die godverdomse Waal… Die luiaard, die deed nu es hele dagen niks, maar 
niks! Behalve commanderen natuurlijk, maar zelf niks!“ (Zuchtte.) “Maar ik 
durf nie, da’s van de staat, als dat in de gazetten komt… Jongens!“ 
Hij smakte tot het bier, ik zoog aan de koffie. 

- “Wat ik daar in Brussel allemaal gezien heb! Ja, ik deed vantijds de 
nacht. Ne studentendoop aan de fonteinen, allemaal halfbloot, en de 
meisjes moesten… Beesten, godverdomme, de ULB, allemaal beesten!” 

Hij frommelde in z’n rugzak: “Iet anders. ‘k Zal u iet laten zien.” 
En toonde twee foto’s. Eddy aan een tafel in een kaal vertrek. Donkere bril, 
grijns, keek op naar ? Op de tweede foto schichtiger, pronkte met een ge-
weer. 

- “Kalasjnikov, een echte! Da’s in m’n bunker. Goed voorzien, al zeg ik ’t 
zelf, tegen da ze kommen. Voor drie maanden eten, wapens, boeken, alle 
gerief!“ 
- “Bunker?“ 
- Overleven hé, tegen dat het nodig is. Ik heb die bunker gekocht en een 
stuk grond, voorbij Tienen. Da was van de NATO, een depot naast de  
pipeline, tegen da ze kommen, als verbinding hé. Wat daar allemaal 
onder de grond zit, godverdomme. Da’s nu m’n ‘tweede verblijf’. Ik lees 
daar, schrijf, kijk ’s nachts met m’n infrarood camera naar de konijnen, 
soms een vos. Kom es af!“ 

Hij stond recht, zwaaide z’n rugzak langszij, trok het treinabonnement. 
-“Ik bel.“ 

 
III 

  
Tijdens de lange tocht van het station naar het terrein merkte ik dat Eddy 
zenuwachtiger werd. Trots? Ongerust, waarover? We moesten flink door-
stappen want de avond valt vroeg in december. 

- “Je kunt hier jagen op hazen, strikken vinden van stropers…“ 
Daar stonden we dan in een veld omgeven door prikkeldraad. We hapten 
naar lucht. Toen Eddy me zag rondloeren naar een bunker lachte hij en wees 
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naar de grond. 
De toegang was smal als van een waterput en even benauwend. De ladder 
reikte twee verdiepingen, gelukkig met elektrisch licht. Ik herkende de kamer 
van de foto (op de wand alleen die foto). 
Hij toonde me vele ingemaakte kasten: met kaki kleren, blikjes, verrekijkers 
(achterin de kalasjnikov), een zender (naar wie?) en een kleine tv. De muren 
clean wit. 

- “Ik ben nog aan ’t inrichten, doe de rommelmarkten… maar waar vindt 
ge nog Stock Américain ? Koffie?“ 

De warmte deed deugd. Hij trok een elektrisch vuurtje vanonder z’n bureau. 
We zaten nog niet lang of hij veerde recht. ”Godverdomme! Hoort ge ’t nie? 
’t Zal nie waar zijn!” 
Voor ik kon vragen wat of hoe sprong hij naar een kast, greep een kijker en 
de kalasjnikov, kletterde het laddertje op en snokte het luik open: “Eerst  zien 
wie…” 
Nu hoorde ik het ook, een drone! 
Hij spiedde in alle richtingen als was hij een duikbootcommandant. “God-
verdomme. Politie? Nee, geen kentekens. Leger? Ook niet. ’t Zal rap gedaan 
zijn dan…” En voor ik kon protesteren leunde hij half naarbuiten en schoot, 
schoot. Ik schrok van de echo. Dubbel, buiten  snel opgeslokt door de lucht - 
beneden luider in de galm van de kelder. Nog even bromde de drone voort, 
begon dan te sputteren en “Hebbes! Smeerlap!” Dook blijkbaar omlaag. 
Eddy kroop naar buiten. Met gejaagde stem: “Waarschijnlijk een amateur, een 
curieuzeneus. Ik ga die morgen opzoeken in de cataloog.” 
Ik ging niet mee zoeken. Het deemsterlandschap leek opeens apocalyptisch. 
De wind stak op en ik moest aan mijn trein denken. Eddy kwam terug met 
een machine groter dan verwacht. 
Tussen de rotortjes nog warm. Hij tastte naar de lens. ”Ze filmen allemaal te-
genwoordig… Dure hobby.” 
Hij zweeg lang op de terugweg. Voor het station hield hij stil: ”Moest er am-
bras van kommen - ik denk het niet maar ge weet nooit - wilt gij getuigen?” 

- “Geen probleem!” (antwoordde ik. Te vlug.) 

S

I
U
N

E OT
T

D

XVI



12

Een eeuw ...

Hans Devroe

Filosofie 
 
Een kernwoord als vanitas leidt ons. De tijd moge ongenadig toeslaan. Veel blijkt déjà vu, déjà lu, déjà foutu. Vaak oude wijn in nieuwe zakken. Je komt in de 
verleiding vele woorden tussen ‘   ‘ te zetten, vele zinnen tussen (  ). Een gevorderde leeftijd heeft het voordeel niet overstag te gaan voor iedere ‘nieuwe’ 
rage, elke avant‐garde. Veel lijkt alleen maar overschat, vermoeiende drukte. Moge deze “dolk des onderscheids” veel overbodigs wegsnijden. 
Een eerste indruk van de voorbije eeuw filosofie is: veel, tegenstrijdig, zelden harmonisch of wijs. Dat las je al bij ←Deconstructie, Postmodernisme, Virtualiteit. 
E.M. Barth (in Zo ver is de wetenschap, Aula 710, Spectrum, Utrecht blz. 63 sq.) citeert 15 definities voor ‘filosofie’, om te eindigen met “Zo kunnen ze beter 
overzien waarheen de geldstromen (financieringsmiddelen) dreigen te gaan. En daar gaat het in de eerste plaats om, want wij wijsgeren zijn gewone mensen 
die allemaal haantje de voorste willen zijn en een goed belegde boterham willen. Zoals iedereen (sic)”. In zulke platvloerse visie herkennen zich vele weten‐
schappers. 
In welke mate hebben filosofen de grote vragen beantwoord? We zullen ze overlopen. Er is niet een hogere instantie (zoals Hilbert in wiskunde) die de relevante 
vragen stelt en individuen die ze beantwoorden. Zo ware ‘vooruitgang’ mogelijk. Nee, wat bovendrijft en invloed heeft, zelfs mode wordt, hangt af van het 
‘prestige’ van een universiteit zoals Harvard (joods, een van de kapitaalkrachtigste), vaak een oudere. Voorts de geldingsdrang van afzonderlijke ‘vorsers’of 

D. Hilbert I. Kant M/. HeideggerE. Husserl Meister Eckhart A.N. Whitehead M. Buber
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‘scholen’ die de media en budgetten bespelen. En de tijdgeest. Vandaar de talrijke commentaren bij commentaren, varianten van varianten. Originaliteit 
uiterst zeldzaam. Specialismen en jargon verhinderen inzicht. De grote vragen zijn gebleven: 
 

1  Wat en hoe kunnen we met zekerheid kennen? (Epistemologie, kennisleer). De kennis is nauwelijks vaster verankerd, bewijzen lijkt onmogelijk, argu‐
menten recursief. Ieder ‘bewijs’ verwijst naar andere die moeten bewezen. Bijvoorbeeld: de werkelijkheid (welke?) structureert ons denken en omgekeerd. 
Wat Kant al wist en Husserl (zijn fenomenologie nogal schimmig) trachtte over te doen. Zekerheid lijkt onmogelijk, ook in de wetenschappen. Het gaat om 
graden van waarschijnlijkheid, Virtualiteit (belangrijk nieuw concept, zie eerder). Wat is de relatie tussen brein (fysisch) en bewustzijn? Neurologie en Artificiële 
Intelligentie willen meespelen. 
 

2 Wat is het wezen van het Zijn, relatie tot het zijnde? (Ontologie, zijnsleer). Vooral Heidegger trachtte zulke mysteries te onderzoeken, wat mystiek al 
langer en grondiger deed (bijv. Meister Eckhart). Aristoteles’ noties van het potentiële t.o.v. het reële blijven gelden (cfr Whitehead over het worden, het dy‐
namische). Zie de bestaansniveaus. Vele onderwerpen verhuisden naar theoretische fysica, inz; deze aangaande kwantumfysica. Kosmologie biedt telkens 
weer perspectieven over oorsprong en mogelijk einde van het heelal, oneindigheid, de relaties ruimte en tijd. 
Ten koste van metafysica? Moderne filosofen, op Heidegger en Buber na, vrezen vragen i.v.m. godsbestaan, bovennatuur, eeuwigheid e.d. verwijzen naar de 
(= hun) kloof tussen godsdienst en wetenschap. Anderzijds werd het Niets populair, in vele betekenissen (nihilisme, existentialisme van Sartre tot Bakoenin 
en Jaspers, het leven als antwoord, op te vullen door een ‘projet’ ?). Er groeide belangstelling voor het boeddhisme. 
 

3 Hoe juist redeneren? (Logica, analytische filosofie). Nooit is er zoveel gepubliceerd over taal. Linguïstiek werd een ‘pilootwetenschap’. Logica is veelzijdiger 
geworden (probabilistisch, modaal, ‘vele werelden’, fuzzy), het gamma mogelijkheden sterk uitgebreid. Symbolische logica wilde het taalgebruik uitzuiveren 
van polysemie en onduidelijkheid en verzandde tot een steriel lijstje symbolen (Boole). Met een hang naar meta‐ (Russells typentheorie, metamathematica 
bij Gödel en Lorenzen, Kripke’s semantiek). Een universele wetenschappelijke code (Leibniz’ droom) is benaderd, meer niet. Telkens weer merkt men de 
wijsheid der oude verhalen, in casu de Babelse verwarring. 

J.P. Sartre K. JaspersM. Bakoenin G. Boole B. Russel K. Gödel P. Lorenzen
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S. Kripke N. Macchiavelli M. Foucault C.S. Peirce F. Nietzsche H. Bergson W. James

4 “Leren leven, leren sterven” was een der vroegste en meest zinvolle redenen om te filosoferen. (Ethiek, politieke filosofie). De levensvragen werden 
zeer concreet: moet men het ongeboren leven beschermen? (cfr.abortus), de zwakkere ouderen (euthanasie)?, de arme en vreemdeling (immigratie)? Ideo‐
logieën streden om het antwoord. Het blijft bij discussies en de graaizucht van partijen. En gezanik over het “geluk”, globaal of “in kleine dingen”? Het stoïcisme 
kwam weer op de voorgrond. Aristoteles’ overzicht van staatsvormen staat nog overeind. Enkele werden totalitair (marxisme, fascisme); ‘democratie’ een sy‐
noniem voor ‘corruptie’. Vele filosofen lieten zich verlagen tot sofistiek en politiek ‐waar Macchiavelli blijft heersen. 
 

5 Hermeneutiek en retoriek handelen over het nagaan van bronnen, het gebruik (of misbruik) van denk‐ en stijlfiguren. Opvallend dat menig filosofisch 
en politiek stelsel nu werd voor‐gesteld als “een tekst” (“vertoog”, “discours”), weefsel van woorden (Foucault). ←Semiotiek onderzocht de soorten tekens 
(o.m. Peirce). Bewegingen als ←Postmodernisme en ←Deconstructie toonden het verval. In het lager, secundair (en universitair) onderwijs verloren grammatica 
en wiskunde van gebabbel (“communicatie!”). Door de wildgroei aan ← media, incompetentie van pedagogen (discipline taboe), teveel psychologen (voor 
ieder kind minstens één psycholabel) en ongecontroleerde immigratie is het onderwijs zwaar ziek. 
 
Behalve deze vragen hebben denkers belangrijke accenten aangebracht o.m. over dialoog (Buber), levenskracht (Nietzsche), intuïtie (Bergson), pragmatisme 
(James). Veel is intussen verbleekt tot lemma’s in lexica. Enkele doctrines hebben geleid tot wereldoorlogen met miljoenen slachtoffers. Weinig geleerd dus. 
Technologie is zonder twijfel ‘vooruitgegaan’, de mensheid niet.
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Communicatiewetenschap 
 
Deze betrekkelijk nieuwe wetenschap werd spoedig veelzijdig. Door de invloed van en op verwante nieuwe disciplines als →klinische en sociale psychologie, 
→algemene en sociolinguïstiek, →semiotiek, →systeemleer… In vele wetenschappen werd ‘communicatie’ een mode. Tot voorheen minder opvallende as‐
pecten zijn nu bestudeerd: het onbewuste, niet‐verbale communicatie, interactie (pragmatiek) en minder gebruikelijke tekensystemen. 
Vooral intersubjectieve contacten en massamedia (een wildgroei!) kregen veel aandacht. ’Persuasief’ heten deelopleidingen als de vaardigheden in talenon‐
derwijs, p.r., vergader‐ en debattechnieken. Tot de onderzoeksmethoden horen allerlei enquêtes, interviews, kijk‐en luisteronderzoek, telefonische bevraging, 
inhoudsanalyse etc. 
Men tracht de impact van de massamedia te achterhalen. Steunt hun invloed op gezaghebbende personen, 
belangrijke actuele problemen, de politieke agenda? Ze worden gebruikt niet enkel om te (des)informeren, 
‘verbinden’ (socialisatie), voor propaganda en reclame. Verslaving (vooral aan tv en internet) werd een groot 
probleem. Enkele critici maakten ophef, vooral M. McLuhan (“The medium is the message”, “Massage”, 
“Global village” en zijn pleidooi voor informatisering ), N. Postman, J. Baudrillard en hun kritiek op tv‐ver‐
slaving). Verslaving ook bij popmuziek, videospellen en allerlei extensies van de gsm (kleiner, duurder, mul‐
timediaal). Nooit is A.I. zo dichtbij geweest. Het speeltje volstaat niet, beschik je over de laatste apps? Parallel 
met ontlezing, een nieuw analfabetisme. Misbruikt vooral voor standaardisering (schema’s invullen, dialoog 
onmogelijk). 
Nieuwe media maken opgang: ‘nieuw’ in technische zin (kabeldistributie, teletekst, video, satellietverbin‐
dingen, de pc en tablet) en/of ‘sociaal’ (kanalen van commerciële, doorgaans Amerikaanse, providers (Twit‐
ter, Facebook, YouTube Snapchat e.d.) die concurrenten werden voor de traditionele ‘mainstream’ media. 
Zie ook →Mediakritiek. 
Filmanalyse kreeg een nieuw élan (met nieuwe trends als surrealisme, neorealisme, Nouvelle vague…), technieken als klankfilm, kleurenfilm, 3D, virtual reality, 
video‐ en computerbeelden. En nieuwe dragers: na bandopname en audiocassette (geluid), videocassette en dvd (beeld), CD‐rom en usb (voor de pc). 
Commercialisering, beeldcultuur en propaganda dreigen constanten te worden ‐ communicatiewetenschappers kregen het verwijt mee verantwoordelijk te 
zijn voor de manipulatie. Deze en anderzijds censuur is toegenomen in zulke mate dat Baudrillard zich afvraagt of de ‘echte’ wereld nog bestaat of wordt ver‐
vangen door een artificiële, virtuele van ‘simulacra’.

M. McLuhan N. Postman
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Criminologie 
 
Criminologie (naar L.crimen, ‘misdaad’) onderzoekt de soorten misdrijven en daders, hun relatie tot de 
maatschappij en overheid, de types bestraffing en resultaten daarvan. Vanzelfsprekend spelen →sociologie, 
psychologie, psychiatrie en recht hier een grote rol. 
Wie bepaalt wat strafbaar wordt gesteld? Dient het strafrecht een heersende klasse, is de staat zelf crimi‐
neel? Zie kritiek vanuit marxistische hoek en de anti‐psychiatrie, M. Foucault. 
Waar liggen de oorzaken van misdaad? Bij het individu? C. Lombroso achtte sommigen voorbestemd voor 
een crimineel leven, hechtte een groot belang aan erfelijkheid en fysionomie. Is het de maatschappij die 
misdaden kweekt? De invloed van een armoedig milieu, een gebroken gezin, drugsgebruik valt niet te ont‐
kennen. En zijn vaak verzachtende omstandigheden. 
Criminologen vragen een kritische doorlichting van het justitieel en penitentiair systeem. De werking van 
de politie (zie recent in de V.S. en Frankrijk maar ook hier excessen van politioneel geweld). De rechtsgang 
van onderzoeksrechter tot openbaar ministerie: hoe transparant? Objectief? Voldoen de rechtsmiddelen 
van de beklaagde? Nog steeds beschouwt een meerderheid van de bevolking de rechtspleging als ‘klassejustitie’. Een rechter (en diehard‐advocaat) heeft een 
ruime trukendoos daartoe: ‘niet bevoegd’, ‘verjaard’, ’procedurefouten’, ‘uitstel’, ‘voorwaardelijk’ tot en met ‘dossier onvolledig’ of ‘zoek’. En ‘proces gevoerd 
in de media’. 
Is het de repressieve instelling die het kwaad in stand houdt? Vele gedetineerden voelen zich machteloos, onrechtvaardig behandeld, ook na het uitzitten van 
de straf gestigmatiseerd, bij het zoeken naar werk en een nieuw leven marginaal geworden. Zelden veroorzaakt de straf enige loutering, vaker wanhoop en 
wraakgevoelens. Van de andere kant rijzen regelmatig vragen over de toepassing van de enkelband, penitentiair verlof e.d. 
De discussie over de doodstraf is geluwd, flakkert soms weer op bijv. bij kindermoorden. Er woekeren nieuwe misdrijven: het allengs grote gamma cybermis‐
daad, schendingen van privacy (vooral door de overheid), milieudelicten, witte boord‐criminaliteit w.o. fiscale. De grote immigratie heeft tot meer straatcri‐
minaliteit geleid (diefstal, geweld) zeker bij jongeren. Rapportage (en bestraffing?) daarvan blijft om politieke redenen “delicate materie”. 
Anderzijds hebben criminologen zelf een nieuwe, “vlotte”, gemeentelijke sanctie bedacht: de GAS‐boete, lucratief. Andere misdrijven, inz. ‘persmisdrijven’ 
verhuisden van assisenhof naar correctionele rechtbank om makkelijker te kunnen vervolgen. 

M. Foucault C. Lombroso
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Mediakritiek 
 
Uiteraard schatplichtig aan →Communicatiewetenschap, →Sociologie, →Politieke wetenschap. Met een verschil. Deze disciplines zijn in de eerste plaats be‐
schrijvend, ordenen en registreren de evolutie. Mediakritiek gaat uit van hun analyse, maar voegt daar kritische opmerkingen aan toe. Om dit te kunnen moet 
zij vertrekken van een ideaalbeeld, een utopie. Hierin zijn media waarheidsgetrouw, commercieel en politiek onafhankelijk, veelzijdig, functioneren vakkundig 
en snel. Hoge eisen! 
Wie zich begeeft op het terrein van de mediakritiek moet zelf aan enkele eisen voldoen: heeft liefst ervaring in de media (kent dus de druk van de klok, van 
de hoofdredacteur, collega’s ‐ vaak voorgesteld als “onze lezers”‐ van adverteerders ook, vooral de beheerraad). Ten tweede moet hij het medialandschap 
grondig kennen met gans de technische evolutie, de “hete hangijzers” uit het verleden. Voorts theorievorming over impact en aanpak van de media nu. Last 
but not least deontologie en mediarecht. En een geweten hebben.  
 
We hebben in de loop van vele jaren onze inzichten over mediakritiek en privacy daadwerkelijk toegepast in de driemaandelijkse kroniek Het wereldje van 
ons tijdschrift WEL, later digiWEL. En sedert 1995 met de jaarlijkse WEL‐mediaprijzen ‐eerst genoemd naar G. Orwell, later ‘Gouden lampje’. Deze bekroonden 
qua mediakritiek en privacyproblematiek opmerkelijke bijdragen in radio of tv en de geschreven pers. De laatste van deze prijzen ‐ uiteraard niet gesubsidieerd 
‐ kon niet worden uitgereikt: laureaat, E.Snowden, mocht niet komen.  
 
De technische evolutie behoort tot de duidelijkste factoren. Enkele aspecten: 

• Tekstverspreiding: vierkleurendruk, offset, rotatiepersen, stencil, telex, fax, DTP 
• Radio: (radio‐astronomie), straalverbindingen, CB, stereo, digitalisering 
• Audio: stereo, audiocassette, (mini) CD 
• Televisie: kabeltv, satellietverbindingen, kleurentv, videocassette, 3D, HDTV 
• Video: videocassette, games, video conferentie, Virtual Reality 
• Computers: van pc tot parallelle supercomputer (transputer), EM, ET, databestanden w.o. cd‐rom en usb, combinaties met mobiele telefoon, apps. 

Bovendien nieuwe organisatievormen (netwerken): vrije radio, regionale tv, internet, ‘social media’. 
Tal van varianten cybermisdaad (malware, ransomware, phishing, hacking, virussen en wormen, profielfraude, sexting) en wereldwijde spionage door Ame‐
rikaanse en Israëlische, Russische en Chinese geheime diensten. 
 
Naar overinformatie: de verspreiding van allerlei soorten “informatie” is qua aantal gebruikers en media gigantisch toegenomen. In contrast met de boven‐
staande mogelijkheden: welke waren in vroegere eeuwen de media voor massacommunicatie? 
Tot ca 1500: het gesprek, brief, kroniek in handschrift–toneelscripts, balladen en marktliederen, affiches (van verkopers, voor evenementen), pamfletten ‐ 
boeken eerst  handgeschreven, later gedrukt. 
Tot ca 1900: krant (begon in de 17de eeuw als informatie over handel, wisselkoersen e.d.), semafoor, telegram, bastringue (voorloper plaat), telefoon, film. 
Tot ca 1950: radio, bandopname, televisie, eerste computers. 
Het aantal media en gebruikers steeg exponentieel, natuurlijk ook de hoeveelheid overgebrachte “informatie”. Voor sommigen teveel, zij voelden zich dag en 
nacht bestookt met allerlei zintuiglijke stimuli w.o. min of meer huiselijke (gesprek, bezoek, post, telefoon enz.) maar ook vanuit de massamedia (periodieken, 
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radio, tv, computerverbindingen…). 
Een en ander leidt tot “ruis” en saturatie (fysisch, maar ook semantisch tot en met een bedreiging van de gemoedsrust, het mentaal en emotioneel evenwicht. 
Een belangrijke oorzaak van vermoeidheid, overspanning, neurosen. “Borderline”. Zeker door de terreur van het tot multimediale ‘smartphone’ verworden 
mobieltje. 
Er is een grote behoefte aan isolement, selectief gebruik van media, terugdringen van de overtollige en dus schadelijke “informatie”.  
 
Desinformatie 
Heel wat “informatie” ‐steeds meer virtueel‐ brengt een ongewilde of bewuste vertekening van de werkelijkheid, van de waarheid. Door de enorme verspreiding 
en frequentie (zie globalisering, cfr.M. MacLuhan) wordt iedereen willens nillens tot prooi. Reclame tracht op grond van marketingtechnieken (w.o. associatie 
met positief gedachte stimuli zoals gezondheid, luxe, prestige, seks enz.) producten van velerlei aard te verkopen. Bij propaganda  gaat het om het opdringen 
van een sociaal‐politieke, godsdienstige overtuiging met desinformatie via stereotiepen, discriminatie, vijand‐beeldvorming, hetze allerhande. Velerlei tech‐
nieken, soms erg subtiel, meestal wit‐zwart en vol overdrijvingen worden gebruikt bijv. in verkiezingstijd, oorlogsretoriek. Het communicatieschema vertoont 
hier desinformatie en meer ruis: 
 
ZENDER –––––––> Medium met desinformatie –––––––> ONTVANGER: ruis (semantisch d.w.z. inhoudelijk; soms ook fysisch bijv. door stoorzender). 
Deze vervormde/leugenachtige informatie gaat gepaard met censuur jegens de tegenstrever. 
In oorlogstijd en elke dictatuur (incl. de sanitaire rond corona) veranderen alle officiële media in eenzijdige, onbetrouwbare propagandakanalen resp. cen‐
suurinstanties ‐ nu genoemd factcheckers. 
 
Mediakritiek concreet 
Een voorloper van mediakritiek en meer algemeen is historische kritiek. Zij stelt de volgende vragen: Welke bronnen (relicten, geschriften) staan tot onze be‐
schikking? Wat is hun oorsprong, datering? Zijn ze authentiek (men onderzoekt materiële criteria ‐bijv. soort papier, inkt, type schrift, stempel ‐ naast inhou‐
delijke: verwijzingen/overeenkomsten met andere geschriften, dito voor overige historische gegevens? Welke bron is afhankelijk van welke andere? Mogelijke 
vervalsing? 
Moderne mediakritiek onderzoekt vooral massamedia: openbare omroepen radio en tv, commerciële omroepen, geschreven pers, sinds ca 1960 “vrije” radio 
en tv, citizen band, later internet met o.m. ‘social media’ van providers ‐ meer en meer onder staatscontrole en censuur. Hoewel geen uitgevers (ze bieden 
enkel een platform) censureren Facebook, YouTube en Twitter vrij willekeurig voor staten of bedrijven onwelgevallige berichten in ruil voor subsidies of vrij‐
stelling van lasten. 
 

Per medium en genre daarin stelt mediakritiek vragen: 
• Welke informatiebronnen zijn gebruikt? Met commerciële en/of ideologische bindingen (zie de structuur, organigram en financiering van het medium)? 
• Ontbreken noodzakelijke bronnen? 
• Op welke wijze is het nieuws weergegeven: (on)volledig, uit contekst gelicht, met welke intro, commentaar, nabeschouwing (cfr.interview), in mistig of ge‐

kleurd taalgebruik? 
• Hoe verliep de stijl van de communicatie: plechtig, ironisch, zakelijk, als infotainment? 
• Met welke frequentie? Context? 
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Een voorbeeld uit mijn ervaring. Vele jaren lang maakte ik ten behoeve van cursussen van de UWLM bandopnamen van nieuwsuitzendingen op korte golf 
(BRT, Nederlandsialige zenders, Rias Berlin, Voice of America, R. Peking e.d.). Vooral n.a.v. belangrijke gebeurtenissen (Suezcrisis, oorlog in Vietnam, Praagse 
lente, Zesdaagse oorlog, Golfoorlog etc.). In deze gevallen wist ik binnen twee minuten aan welke kant de omroep, in casu de BRT, stond. Dat hoort niet, zo’n 
nieuws‐uitzending is bevooroordeeld! 
Natuurlijk moet men rekening houden met zowel de doelgroep als de bedoeling van het programma: een kwis is geen nieuwslezing, een cabaretprogramma 
evenmin. 
 
Belang 
Efficiënte mediakritiek is onmogelijk voor wie niet continu op de hoogte blijft van de evolutie in het medialandschap (concentratie, mediadecreten, nieuwe 
media…). Zo is een nieuw soort censuur aan de gang: ‘factcheck‘ via ingehuurde ‘influencers’, als verweer van officiële kanalen en de gevestigde pers (‘main 
stream’ media, “leugenpers”) tegen de weliswaar slordiger maar vooral vrijere ‘sociale media’ die een bedreiging vormen voor de officiële propaganda. 
Het is een blamage dat de pioniers van mediakritiek niet de communicatiewetenschappers zelf waren (te braaf, ”His master’s voice” in dienst van de regering 
of universiteit die hen betaalt) maar wel vrijbuiters als K. Kraus, G. Orwell, E. Snowden (over spionage door NSA) en J. Assange (‘WikiLeaks’) ‐ de laatste twee 
moedige ‘klokkenluiders’. Meer theoretisch J. Baudrillard en linguïst N. Chomsky. 
Essentieel in de strijd tegen mediavervuiling bijven: waken over onze privacy, gefundeerde skepsis tegenover media. Een morele plicht voor elkeen. Jammer 
genoeg zijn vele wetenschappers lafaards, medeverantwoordelijk voor onrecht dat ze hadden moeten aanklagen.
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Politieke wetenschap 

 
Bij de meeste wetenschappen is het verschil  belangrijk tussen theorie of beschrijving en de praktijk, dan wel normen en waarden, ethiek. Zeker bij politiek.Wat 
dient gekend? De kennis moet ruim zijn, in de breedte internationaal, in de diepte politieke geschiedenis: de variëteit aan staatsvormen ‐ het gamma instellingen 
per land of regime ‐ de organisatie van vertegenwoordiging, verkiezingen – het leger – contacten tussen mogendheden, ambassades en verdragen. 
Normatieve politicologie schetst de filosofische opvattingen over staatsvormen (Aristoteles onderzocht deze) en regimes. De uitlopers hiervan in gerealiseerde 
projecten. Moeilijk dit onbevooroordeeld te bestuderen. Zie ook →polemologie: de overwinnaar wordt rechter én geschiedschrijver, zeer zelden neutraal. 
Van de sofisten tot nu: vele politologen werden adviseurs of ambtsdragers (o.m. Plato, Macchiavelli, Leibniz, Fénelon, Voltaire). Hebben zij geadviseerd in 
godsdienstige zin, vanuit de Verlichting, of ideologisch (marxistisch, nationalistisch, globalistisch) of op maat van “ ’s lands belang”, vaak volgens de verlangens 
van een potentaat? Onpartijdig, ja moreel hoogstaand waren ze zelden. Trouwens ingehuurd om raad te geven, redevoeringen op te stellen, te spioneren, 
voor diplomatieke opdrachten. Doorgaans niet om te studeren tenzij met pragmatisch oogmerk. Nogal wat van deze neo‐sofisten ‐ zonder twijfel goed opgeleid, 
verstandig en behendig ‐ veranderden soms van kamp en broodheer. Voor hen primeert “Realpolitik”. 
De utopieën variëren van grote vrijheid en altruïsme (Th. More) tot het tegenovergestelde, onderworpenheid 
aan stad of monarch (Th.Hobbes) of “de hemelse Orde” (Koeng Foe Tse). Bestaan er universeel geldende nor‐
men? Antropologen en sociologen betwijfelen dat. 
Elke ideologie bergt positieve en negatieve aspecten: er moeten algemene normen bestaan om deze te 
toetsen. Welke? Een keuze: waarheidsliefde, verdelende rechtvaardigheid, geweldloosheid, hulp aan zwak‐
keren, vrijheid van pers en onderzoek. 
Politieke wetenschappers zouden moeten kunnen gestraft worden wegens ‘schuldig verzuim’ zo ze nagelaten 
hebben te protesteren tegen onrecht en willekeur. 
Het bovenstaande dient aangevuld met meer concrete twistpunten: 

• Het heilloze gekibbel tussen ‘links’ en ‘rechts’. De standpunten blijven meestal voldoende vaag om ruzie 
in stand te houden, bovendien worden er onverpoosd figuren en beschuldigingen uit het verleden bijge‐

Aristoteles 
Macchiavelli 
G.W. Leibniz 
F. Fenelon 
Voltaire

Van L naar R

Th. More Koeng Foe Tse
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sleurd. Vermits we ons op een bol bevinden keert men na voldoende traject eigenlijk terug. Termen uit het verleden kregen intussen een andere lading 
(‘fascisme’, ‘extreem rechts/links’, ‘socialisme’) worden zelden gedefinieerd. Vaak remt censuur vrij onderzoek (dit over de holocaust blijft verboden om fi‐
nanciële redenen; lange tijd gold een publicatieverbod voor Hitler, Eichmann, Rosenberg). Hoe kan men enigermate objectief de geschiedenis bestuderen 
indien bronnen verboden blijven of vervalst (o.m. “Dagboek van Anne Frank”), archieven ontoegankelijk? Enigermate onpartijdige d.w.z. meerzijdige ge‐
schiedenis van W.O.II is zeer zeldzaam. 
• Migratie belast Europa al decennia →Sociologie. 
• Ondanks de eindeloze discussies en “verkiezingen” blijft de politieke toestand volgens een grote meerderheid triest: de armoede neemt toe, altijd het‐
zelfde clubje rijken (“neo‐liberaal, nu globalistisch”) bepaalt de macht, verhindert inspraak van proteststemmen, media blijken gemanipuleerd. Men be‐
schouwt politici als gewetenloze profiteurs. Er is geen verdelende rechtvaardigheid, noch transparantie. Klimaatproblemen verzanden in weer partijpolitiek. 
Dit land is al lang geen echte democratie meer, de uitslag van de verkiezingen telt niet. Een virus wordt misbruikt tot een trukendoos om de parlementaire 
werking en überhaupt grondwettelijke rechten buiten spel te zetten. Politiek met een mondmasker. ”Medische dictatuur”? 

Kan het verwonderen dat gezag niet meer geldt, ook niet dat van “wetenschappers” (in wiens dienst?), en als enig geloof overblijft: Graai! Graai! 
En ondertussen: Hou je mond! Van de andere kant maakt de staat ‐reeds zwaar failliet‐ zich schuldig aan verkwisting zonder blik op de toekomst. Men strooit 
postjes en subsidies in het rond voor de favorieten van het regime. 
Kan het verwonderen dat in zulke context gespeculeerd wordt over onzichtbare krachten die achter de schermen aan de touwtjes trekken (vrijmetselaars, Bil‐
derberggroep, Jewish World Congress, miljardairs die macht kunnen kopen, ‘medicatie’ ontwerpen en verplichten)? Enkele families maken de dienst uit, ne‐
potisme troef. 
Deze cynische werkelijkheid klinkt weinig academisch maar is wel deze die geldt voor de meeste inwoners. De huidige ontreddering is een gevolg van ontker‐
kelijking en →postmodernisme, migratie en vooral immorele politici in particratie. Slogans worden  niet meer aanvaard. Tenzij door Streber.
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Recht 
 
Laten we beginnen met een essentieel onderscheid: (privaat)recht heeft weinig, soms niets te maken met gerechtigheid. Dit overzichtje van 100 jaar recht 
kan zich op twee fronten situeren: een theoretisch‐euforisch en een praktisch‐dystopisch. 
Theoretisch want recht is bij uitstek het domein van retoriek, klinkende frasen, oorverdovende ‘signalen aan de burger’. Vele juristen stappen vroeg of laat in 
de →Politiek. 
Zoals de meeste wetenschappen interdisciplinair, met een wildgroei aan specialismen. Deze vormen telkens een domein of klemtoon: volkenrecht, staats‐en 
bestuursr., privaat en strafrecht, arbeids./handelsr. tot en met jeugd‐ en mediarecht. Zij worden beïnvloed door alle andere ‘humane’wetenschappen inz. 
→criminologie, geschiedenis, sociologie, psychologie, antropologie. Maar vooral →politiek en economie. De traditionele →logica en dialectiek (minder de 
symbolische) leven nog, →computerkunde is nieuw. Een interessante toevoeging is argumentatieleer (bijv. Ch. Perelman). 
Voor de buitenstaander niet zo zichtbaar maar überhaupt zeer belangrijk is dat onder juristen wel degelijk veel discussie 
gaande is over basisbegrippen. Moet theorie (w.o. rechtsdogmatiek) voorrang krijgen of de praxis? Kan de jurist zich waar‐
denvrij opstellen? Vergt de maatschappij meer regelgeving of juist minder, een grotere interpretatieruimte? Is er een typisch 
juridische ideologie? Moet het recht de/een ‘sociale orde’ in stand houden/tot stand brengen? Welke rol speelt ‘de macht’ 
hierbij? Dikwijls krijgt men de indruk dat jurisprudentie te ‘binair’ te werk gaat: er moet altijd een ‘winnaar’ uit de bus komen 
en een ‘verliezer’. 
De hoofdindeling blijft publiekrecht t.o.v. privaatrecht. Elk omvat verscheidene rechtstakken, bepalend voor het curriculum 
van de rechtenstudent – en in evolutie. Een aspect daarvan is de toenemende internationalisering. De bespreking van het ge‐
heel kan niet in ons kort bestek. Volkenrecht wordt beheerst door de internationale verhoudingen en hun diplomatie w.o. 
verdragen. Niet opgelost raken de tegenstellingen tussen de rijke landen en de arme. De Derde wereld nam geen genoegen 
met ontwikkelingshulp (die hen ‘neo‐kolonialistisch’ afhankelijk houdt) en forceert immigratie. Internationale organisaties 
zoals de V.N., Unesco e.d. heten mondiaal maar worden ‐zeker achter de schermen‐ gerund door de grootmachten. En de 
grote multinationals (zie de WGO, het IMF…). De permanente Veiligheidsraadsleden hebben nog steeds vetorecht. Het Internationaal Gerechtshof te Den 
Haag veroordeelt obscure Afrikaanse warlords of Servië (voormalig bondgenoot van Rusland). De V.S. en Israël weigerden zijn jurisdictie te erkennen, handelen 
dus straffeloos. De EU laat vaak nationale belangen spelen via rechtspraak en subsidies. En verslindt veel geld waardoor Groot‐Brittannië zich afscheurde. De 
leden verwijten de Commissie gebrek aan transparantie, corruptie. Met een legertje lobbyisten. 
Per land kan het ideaal de verzorgingsstaat zijn: onderhevig aan zware bureaucratie maar met een sociaal stelsel van pensionering, arbeidsovereenkomsten 
(minimumloon) en ziekteverzekering. Tewerkstelling en onderwijs waren altijd al constanten. Tijdens recente decennia ging veel aandacht en geld naar mi‐
lieuproblematiek en klimaat, migratie, consumentenzaken, kinder‐ en patiëntenrechten. Allerlei belangengroepen lobbyen in Brussel en Straatsburg full time, 
of betogen voor meer subsidies. Het beleid lijkt soms een kermis, de luidste kramer wint. Een zitje wordt gezien als een carrièresprong met luxueuze vergoe‐
dingen. In naam democratisch, uitgehold door particratie met boycot van de kleine partijen. De rechters die de hoven bevolken zijn politiek benoemd ,dus 
zelden objectief. 
Het strafrecht ging enkele “voorheen gediscrimeerde” groepen nu “positief waarderen”: vrouwen, homo’s, migranten. Wie ‘s avonds een blanke vrouw lastig 
valt werd dubbel strafbaar: Om de 1. geweldpleging 2. tegen een vrouw (of homo, of zwarte etc.). Het gelijkheidsbeginsel lijkt zoek. Abortus werd (mits enkele 
voorwaarden) legaal, dito euthanasie. Niet volgens de Eed van Hippokrates (die inmiddels aangepast pour le besoin de la cause). Recent sneuvelde ook de ge‐
neeskundige zorg voor bejaarden, in naam van een Darwiniaanse ‘gezondheidseconomie’: een lijk is goedkoper dan een te verzorgen bejaarde. Sommigen 

Ch. Perelman



23

liet men aldus kreperen tijdens de recente pandemie. Hoewel de Human Rights‐commissie te Genève in maart 2020 zulke discriminatie volgens leeftijd 
verbood. Ook het geplande ‘vaccinatie‐pas’ schendt Patiëntenrechten en Mensenrechten.  
Het strafrecht is nu uitgebreid tot nieuwsoortige misdrijven: inbreuken op de privacy (tenzij door overheden, zie de wereldwijde spionage via het internet), 
computercrime (hacking, phishing, diefstal van profielen, virussen/trojanen/wormen, cyberoorlog). Een grote rol spelen bankrecht,informaticarecht…  
Verdachten zijn (eeuwenlang) behandeld en beoordeeld volgens hun inkomen en status, bijv. in huurzaken eigenaar vs. huurder. Het feminisme heeft de 
vrouw minstens gelijk gesteld met de man. Jeugdrecht maakt jongeren vroeger volwassen. Zij hoeven een erfenis niet meer te “verdienen” zoals vroegertijds; 
deze is geen beloning meer doch een automatisme. Wie gedurende vele jaren een ouder negeert en weigert te helpen krijgt toch recht op “zijn deel”. M.a.w. 
de huidige rechtspleging is grotendeels immoreel, spiegel van een egoïstische maatschappij waarin de mens ontwaardt tot marktproduct. Bepaalde crimino‐
logen hebben af en toe geprotesteerd, doch ze lieten de invoering toe van een nieuwe gemeentelijke straf, de GAS‐boete. Bepaalde sancties i.v.m. de huidige 
coronamaatregelen werden al door rechtbanken veroordeeld als illegale inbreuken op de Grondwet.  
Veel aspecten van rechtsbedeling werden Europese materie w.o. milieuwetgeving, agrarisch recht, vervoer, sommige vennootschappen. Al deze rechtsgebieden 
worden bepaald door de tijdgeest en politieke spelers. De grote principes ‘gelijkheid’ en ‘verdelende rechtvaardigheid’ spelen te zelden een rol. Inspraak door 
het volk, hoe beperkt en ‘gekaderd’ ook zoals het assisenproces, is afgebouwd. Censuur is niet meer aldus strafbaar, werd gecorrectionaliseerd. Beslissingen 
inzake migratie druisen in tegen het rechtsgevoel van talrijke Europeanen. 
Nogmaals, de rechtspraktijk heeft weinig uitstaans met gerechtigheid. Tenzij pro forma.
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Sociologie en meer 
 
De term stamt van A. Comte. Steunt op het onderzoek naar kleine (paar, gezin, familie) en grote groepen (de gemeenschap van een dorp, stad, land) die men 
kan ordenen in tijd (bijv.leeftijdsgroep‐ het geheel historisch) en plaats (bijv. regio, bedrijf). Telkens een complex aan moge‐
lijkheden en problemen, een vlechtwerk van omstandigheden en kenmerken, enigszins meetbaar. Maar de interpretatie van 
al deze gegevens wordt gekleurd door een uitgangspunt, motief: religieus, ideologisch‐politiek. En macht. 
Toverwoorden van zo’n onderzoek zijn geworden: interdependentie, interactie, stigmatisering, etikettering, identiteit, socia‐
lisering, systeem, ontwikkeling… dikwijls gebruikt bij wijze van ‘plastic’ taal, passe‐partout termen, leeg jargon ideaal voor po‐
litiek. 
Tientallen specialisaties ook hier: van arbeids‐ en bedrijfssociologie tot godsdienst‐., jeugd‐en wetenschapssociologie, tot me‐
diasociologie. Bovendien spelen ca twintig stromingen w.o. verscheidene historische, marxistische, katholieke, economische 
etc. Versnippering genoeg. Met uiteraard vele raakpunten op ethisch gebied. Het lijstje methodes van onderzoek is eenvou‐
diger: enquête, vraaggesprek, statistische gegevens. Niet zonder misbruik.  
Sociologen zijn zelf voor een groot deel “gepredisponeerd” door hun opvoeding, familie en stand (bijv.conservatief), scholing, 
werkkring, eventueel partij/vakbond. Dit zijn niet altijd bewuste keuzes: het individu groeit er in op, mee of tegen de stroom. 
Vandaar blijft een eengemaakte sociologie met één grondhouding, één geheel van doelstellingen, van methodes, niet mogelijk? 
Dit hoeft niet zo te zijn mits men alle ideologische klemtonen pluralistisch naast elkaar vermeldt zo neutraal mogelijk. Een quasi (maar dan ook louter ‘quasi’) 
universele trend is de toenemende globalisering wereldwijd, van economische contacten (handel en industrie) tot migratie van vluchtelingen dan wel geluks‐
zoekers →Politieke wetenschap, Economie. Een andere trend die zal toenemen is de impact van almaar meer media →Mediakritiek. Beide ‘interdependent’, 
in de twintigste respectievelijk eenentwintigste eeuw steeds meer. Boeiend en verschroeiend zoals deze wereld. 
Enkele andere tegenstellingen bepalen mee de toekomst: identiteit – diversiteit (problemen van migratie en interculturaliteit), mensenrechten. 

• Globalisering: Na de Tweede Wereldoorlog werd onder impuls van de VN (opvolger van de Volkenbond) in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens geformuleerd. Volgens velen alleszins een vooruitgang qua duidelijkheid en volledigheid, volgens anderen (antropologen, Derde Wereld‐landen) 
een inbreuk op de autonomie van culturen en godsdiensten. Té Westers gekleurd? De discussie woedt nog steeds. In dezelfde periode kreeg een Veiligheidsraad 
vijf permanente leden met vetorecht: de V.S., V.K., Frankrijk, Rusland en China. De gevolgen geopolitiek zijn bepalend, zo krijgt Israël in het conflict met de Pa‐
lestijnen automatisch gelijk want gesteund door de V.S. 
In de praktijk betekent globalisering de macht van de grote mogendheden (de V.S. en China vooral) op politiek terrein ‐w.o. media: deze van de multinationals 
op economisch gebied. De wereldtaal werd het Engels, hét medium internet (Amerikaans, met een Chinese en Russische variant). Het verzet van de Arabische 
wereld (hopeloos verdeeld) en de fundamentalistische strekkingen in de islam vinden hier hun oorsprong. 
De twintigste eeuw was het toneel van vele oorlogen, zie→Polemologie. De voornaamste: twee wereldoorlogen (W.O. II een revanche voor W.O. I), de Koude 
Oorlog tussen voormalige geallieerden, Korea en Vietnam (vanuit nieuwe machtsblokken en dekolonisatie), de Zesdaagse en conflicten in Irak, Libië, Syrië ‐ 
Amerikaanse pogingen tot neokolonisatie (en oliewinning). 
In al deze gevallen en spijts alle retoriek over “vrede” en “rechtvaardigheid” werden miljoenen het slachtoffer van machtsgeile politici. Met  nooit geziene 
stromen vluchtelingen als gevolg, benevens de dreiging van massale immigratie. Deze leidt vooral in Europa tot grote sociale en religieuze problemen. In een 
beginfase werden sommigen verwelkomd als “gastarbeiders”maar dat bleef niet duren. 

A. Comte
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Men maakt een onderscheid tussen ‘vluchtelingen’ op de dool door natuurrampen, politieke (etnische) en religieuze vervolging. 
Zij kregen een speciaal statuut (Hoge Commissaris, Conventie, eventueel inburgeringstrajecten) ter bescherming. Een tweede, 
zeer grote groep migranten ontvlucht een erg pover bestaan. Zij hebben officieel geen recht op asiel doch sommige partijen steu‐
nen hen. 
Zodra de eerste empathie is weggeëbd begint bij de autochtone bevolking een gevoel van zelfbehoud: men vindt de eigen werk‐
gelegenheid, cultuur en religie bedreigd, ergert zich aan (soms hogere) sociale uitkeringen en de huisvesting voor personen die 
hier nooit gewerkt hebben. Bovendien missioneren bepaalde imams op soms agressieve wijze (zetten aan tot terrorisme?, prediken 
de Sharia); jongeren veroorzaken overlast. De autochtone meerderheid vindt de politici wat immigratie betreft veelal te laks. 
Vanuit welke agenda, voor wie? Het gedoogbeleid van bijv. A. Merkel  heeft Duitsland ontregeld. Omvolking? 
De voorstanders van “open grenzen” willen het Amerikaans ‘smeltkroes’model overnemen en prediken “diversiteit”, anderen vre‐
zen voor de eigen identiteit en eisen strengere toelatingsquota. Kan een gezin dat zo vriendelijk was vreemde kinderen te adop‐
teren daarmee doorgaan als de eigen kroost eronder lijdt?  

• Met kolonisatie wordt bedoeld het veroveren en exploiteren van buitenlands gebied als wingewest. Daarbij staat het profijt (economisch bijv. in mijnbouw, 
landbouw of andere mankracht ‐maar ook militair), van het moederland voorop. Vaak ging dit gepaard met een vorm van missionering of andere vorm van 
indoctrinatie. Meestal werden de oorspronkelijke sociale structuren (familie, stam) hierdoor aangetast, de inheemse cultus verboden en vereerde voorwerpen 
vernield. Kolonisatie is eeuwenoud en bracht altijd disruptie van de inlandse cultuur met zich mee. Spanje en Portugal, later ook Nederland, verkenden en 
ontgonnen de Amerika’s resp. Voor‐Azië. In de negentiende eeuw kwam het hoogtepunt van Europees kolonialisme (de Britten in Indië; Fransen,Engelsen, 
Duitsers en Belgen in Afrika). De wereldoorlogen brachten het begin van bevrijding (Frans Indonesië, Nederlands Indonesië) voor de inlanders. Gevolgd door 
andere kolonisten met (deels)andere methodes: systematisch bedreven de Verenigde Staten en Groot‐Brittannië het ophitsen van bevolkingsgroepen tegen 
elkaar, lokale oorlogen in het Midden Oosten en Zuid‐Amerika) en China (opkopen van gronden,”investeren” in grote infrastructuurwerken). Het imperialisme 
(neo‐kolonialisme) is gebleven. Zo ook de wrevel en haat van de verknechte en uitgebuite volkeren die eerherstel en herstelbetalingen vragen. Deze ‘Derde 
Wereld’ vormt de meerderheid in de V.N. maar wordt gemanipuleerd en soms afgeblokt door de Veiligheidsraad. Hun begrijpelijke opstandigheid vindt de 
technische bijstand, onderwijs en medische zorgen ‐ kortom, “beschaving”‐ vanuit het Westen en de huidige ontwikkelingshulp ontoereikend als compensatie 
voor het geleden leed en de diefstal van grondstoffen. Is globalisering een nieuw kolonialisme? Nieuwe bewegingen als BLM eisen (eer)herstel voor het kolo‐
nialisme. 
Hoewel deels fictie, moeilijk bewijsbaar worden hier toch vermeld dystopische theorieën over een occulte wereldregering, een satanische (geld) elite die de 
bevolking bedriegt, verknecht binnen een agenda van totale macht. Benamingen verschillen maar de angst hiervoor is eeuwenoud. Constanten zijn: veelal 
joodse miljardairs die de industrie en de media globaal manipuleren. Zij orchestreren oorlogen en financiële crisissen. Hun wapens censuur en diffamatie 
tegen critici, wereldwijd kapitalisme ‐ ook onder het mom van communisme. Het gevolg van deze vermoedens bij de arme bevolking en enkele durvers in de 
intelligentsia is een fundamenteel wantrouwen tegen elke overheid (met inbegrip van verkiezingen en instellingen) en de officiële media, banken en grootin‐
dustrie. Zij zijn de poppenspelers, hun script spelt macht. De recente pandemie wordt hun ‘plandemie’ genoemd. Niet alleen zetten ze door bangmakerij aan 
tot vaccinatie, ze injecteren tegelijk chips die de massa kunnen controleren. Zulke ‘Great Reset’ botst met de diversiteit der machtsblokken en nationalismen.  

A. Merkel
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Economie 
 
Vier niveaus 

• Micro‐economie 
• Meso‐economie 
• Macro‐economie 
• Mondo‐economie 

Ethische verantwoordelijkheid 
 
“Tijd is geld” blijft een dogma in de westerse wereld. Dat domineert alle niveaus van de economie, van het huishoudelijk budget tot munthervorming, de 
aandelenmarkt tot de spiraaltheorie aangaande lonen en prijzen. Alle geldtransacties volgen termijnen.  
Wij volgen de gebruikelijke indeling in stijgende orde van complexiteit: 

1 Micro‐economie begint simpel met een huishoudboek waarin je dagelijks inkomsten en uitgaven noteert. Gaat de term niet terug op het Gr. mikros (‘klein’) 
en oikos (‘huis’) + nomos (‘norm’). Dit budgetteren blijkt voor velen al moeilijk, leert hen de pijnlijke ervaring dat economie altijd minstens dubbel is: inkom‐
sten‐uitgaven, kosten‐baten, inkoop‐verkoop, vraag‐aanbod… 
Het eenvoudige kasboek kan voorts vermelden het bedrag van spaargeld(en), wat je tegoed hebt (credet) en nog moet betalen (debet) m.a.w. de activa (baten) 
resp.passiva (schulden) op een balans. Nog voor particulieren spelen loon e.a. vergoedingen een rol, rente (IN), interesten op leningen en belastingen (UIT) 
per boekjaar. 
Banken trachten je te verleiden niet enkel tot spaardeposito’s ‐ die momenteel zeer weinig opbrengen ‐ als tot beleggen. Ooit rendeerde een termijnrekening 
beter dan een gewone deposito. Bij kapitalisatie bijvoorbeeld krijg je rente op het met rente verhoogd bedrag. “Maximaliseer uw rendementspotentieel” 
heet het in de reclamebrochures van banken. Men raadt de gespreide portefeuille aan d.i. “conservatief” (100% bescherming), “defensief” (70% bescherming, 
30% rendement), “neutraal” (50%/50%) of “dynamisch” met meer risico (30% bescherming, 70% rendement). Dat laatste een avontuur. Een en ander vergt 
sowieso een stevig beginkapitaal, het quasi dagelijks bijhouden van aandelenkoersen (volatiel) en voldoende lef. Bovendien roomt de fiscus af (roerende voor‐
heffing) en die danst minder capricieus dan de rentevoeten. De toekomst is helaas onvoorspelbaar zoals velen de laatste jaren hebben ondervonden. Lernout 
& Hauspie, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Arco, Fortis… zijn namen die bijblijven. Uiteindelijk geldt nog steeds de oubollige spreuk  
“Zuinigheid, met vlijt gepaard, 
bouwt huizen als kastelen.”   
 
2 Bij meso‐economie gaat het om schaalvergroting, met name verenigingen en bedrijven. De boekhouding omvat meer, afhankelijk van het soort vereniging 
(feitelijke, vzw) of genootschap (bvba, commanditair, nv…). Er zijn meer mensen bij betrokken: medewerkers, personeel. Deze dienen vergoed qua kosten 
en/of loon. Ook is er meer materiaal vandoen, met als gevolg afschrijvingen van bijv. machines op drie jaar. Vaak ook huren (en verhuren) of aankopen van 
kantoren en andere gebouwen, terreinen. Meer leningen dus, kredietaanvragen. En uiteraard alle productiekosten. Er spelen voorts sociale lasten voor de 
zelfstandigen (in hoofd‐of bijberoep) én hun personeel, de belastingen op winst per boekjaar (eventueel vooraf) en de btw, een extra belasting. 
Deze grotere complexiteit vindt men weerspiegeld in een dubbele boekhouding (het Italiaans model stamt van de vijftiende eeuw) waarbij thans documenten 
i.v.m. alle betalingen credit en debet noodzakelijk zijn, evenals frequent zicht op de balans met inbegrip van de voorraad (inventaris). 
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Een en ander onontbeerlijk voor de prijsberekening, een moeilijk onderwerp. En ‐ in toegepaste economie die meer de actie beklemtoont ‐met gevolgen voor 
marketing en financiering. Het belang van technologie is toegenomen en (voor het management) psychologische kennis zowel over de klant als personeelsleden 
(en zichzelf). Dit alles almaar sneller, de ‘doorstroomtijd’ steeds korter. Bedrijfsvoering vraagt een grote inspanning met veel facetten. En stress. Meer dan 
vroeger ook moet de zaakvoerder rekening houden met een toevloed aan reguleringen o.m. voor het milieu, energiegebruik tot en met “diversiteit”. Je zou 
van minder een hartkwaal opdoen. 
 

Om het bovenstaande te illustreren hadden we een gesprek met Lieven De Gelder, zaakvoerder van Print Service in de Tiensestraat 
te Leuven. 
Welk soort bedrijf is Print Service?  
Een kleine kmo, bvba, met vier werknemers.  
Hoelang al? 
Sinds februari 1986. 
Met wat voor activiteiten, dus ook inkomsten? 
Drukwerk, overwegend voor bedrijven en de KU Leuven. Verder maken we fotokopies voor particulieren, vooral studenten. En we 
hebben huurinkomsten van appartementen. 
En de uitgaven… 
Er zijn de lonen van het personeel en de zaakvoerder. Dan de contracten voor apparatuur: leasing/huurcontract met telkens een 

onderhoudscontract. Ik moet de afschrijvingstermijnen goed in het oog houden.Verbruiksproducten zoals papier, inkt… We betalen ook voor onderaanneming: 
drukwerk, inbindwerk, afdruk op groot formaat. We hebben een camionette. Natuurlijk de gewone uitgaven zoals koffie, frisdrank, toiletpapier (Lacht kort). 
Maar dan hebben we nog de belastingen, btw… Het gebouw is eigendom, dus we kunnen verhuren (een appartement). 
Meer dan genoeg! Hoe evolueren de zaken? 
Tot 2015 o.k. Sindsdien gestagneerd. En er zijn vervoerproblemen in de binnenstad.  
Tot zover het financiële. U hebt ongetwijfeld zeer vele contacten gehad in die 31 jaar. Is er een bijzondere opdracht, mooi of moeilijk, die u altijd zal 
bijblijven?    
Wel, elke opdracht heeft op zijn manier iets bijzonders, er zomaar één opdiepen is niet zo eenvoudig. Hetgeen waar we steeds opnieuw de meeste aandacht 
aan besteden is ervoor zorgen dat elke klant, als deze zijn opdracht in ontvangst neemt, met een goed gevoel vertrekt en daar houden wij evenzeer een goed 
gevoel aan over. 
Wat vindt u het grootste probleem? 
Ik werk te hard. De winkel sluit om zes uur, maar dikwijls zit ik hier ’s avonds laat nog. 
Ik ken dat. 
(P.S. Lieven Van Gelder moest zijn Print Service‐activiteitenstoppen in december 2018 om gezondheidsredenen) 
 
3 Macro‐economische problemen hebben veelal een gewestelijk of nationaal karakter. Zoals tewerkstelling, productie, investering, verkeerswegen, alle over‐
heidsuitgaven. Op dit niveau komt men tot ramingen over het nationaal inkomen (en schuldaflossing). De relatie tussen lonen en prijzen (cfr.indexen) met de 
spiraaltheorie (bij stijgende prijzen ook stijgende lonen en vice versa). Belastingen in dit land vormen zowel een gemeentelijke als provinciale, gewestelijke en 
nationale materie. Tijdsintervallen behoren altijd tot de parameters. Evident dat dit alles samenhangt met sociale problemen en überhaupt politiek. 
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Al deze niveaus worden statistisch doorgelicht (econometrie) middels wiskundige technieken als extrapolatie, lineaire regressie, speltheorie e.d. Toch zijn 
deze geen evangelie; evenals in boekhouding kan men er ‘creatief’ mee omspringen en zullen interpretaties uiteenlopen (zie de kritiek van E. Wagemann en 
H.J. Eysenck). Het blijkt gevaarlijk in economie al te veel vertrouwen te stellen in wiskundige modellen, vaak louter virtueel, ver verwijderd van de concrete 
werkelijkheid. O.m. prof. L. Baeck heeft gewezen op de gevaren en fluctuaties van toenemende academisering en mathematisering van economie. Voorspel‐
baar? Beheersbaar? Men heeft de grote krachs (1929, 2008) noch adequaat kunnen voorzien noch beheersen. Een nefaste rol speelden malafide speculanten 
onder wie traders. Met mondiale repercussies. Door de talrijke factoren kan economie geen exacte wetenschap zijn.  
 
4 Monetaire politiek (o.a. J.M. Keynes) regelt de waarde(n), devaluatie event. revaluatie van de munt, wisselkoersen. Geldverkeer en handelsbalans (in‐ en 
uitvoer) wijzen al op internationale betrekkingen. Regelmatig weerklinkt de roep naar protectionisme, het afschermen van de nationale belangen politiek en 
economisch. 
Mondo‐economie vergroot de schaal tot quasi globale proporties. Thans meer dan voorheen beslist door de vele multinationale ondernemingen en de impact 
van beursgangen wereldwijd. De ICT en vooral het internet werkten toenemende internationalisering in de hand. Oorlogen vormen zowel een gevolg als 
oorzaak van instabiliteit. 
Tegen deze mondialisering ageren ontwikkelingslanden (die in een zwakke concurrentiepositie verkeren) en het streven naar kleinschaligheid (Schumachers 
Small is beautiful). Het zijn vooral de grote spelers die profiteren van globalisering. Een groeiend gevaar vormen miljardairs die onder het mom van ‘filantropie’ 
‘caritas’ bedrijven via investeringen, vaak belastingvrij en zeker van promotie. 

Ethische verantwoordelijkheid 

Economie komt aan bod in filosofische themakringen als ‘arbeid,’sociale verhoudingen’, ‘macht’, ‘staat’ enz. We behandelen enkele vragen naar totaalvisie  
en ←utopie. 
Een economisch systeem hangt af van motivatie, middelen en technieken. Grosso modo verliep de ontwikkeling van familiale naar feodale, artisanale, kapi‐
talistische, corporatieve en collectivistische structuren. Met velerlei benaderingen.  
Het wereldbeeld kan magisch resp. religieus zijn: de mens ingebed in en ondergeschikt aan een kosmische dan wel goddelijke orde. Arbeid staat dan niet 

E. Wagemann H.J. Eysenck L. Baeck M. Keynes E.F. Schumacher A. Smith Th. Hobbes
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zozeer in functie van persoonlijke bezitsvermeerdering als betekent een dienst aan de gemeenschap. Zulks bij de natuurvolkeren en mutatis mutandis in een 
religieus resp. socialistisch of communistisch systeem. Bij eerstgenoemde wordt benevens naastenliefde (in de eerste plaats voor de eigen familie en clan) 
een deel van de tijd en de arbeid besteed aan offers en eredienst. In het feodaal bestel heredienst ‐ parallel ook t.g.v. de kerk (o.m. ‘tiende’). Slavernij en lijf‐
eigenschap vormden de onderste trede van de sociale ladder.   
Zowel Aristoteles als het Oude en Nieuwe Testament veroordeelden rente (kapitalistisch systeem) als oneigenlijke arbeid die aanleiding geeft tot woeker, 
bedrog en uitbuiting. 
Voorts maakten Aristoteles en A. Smith een onderscheid tussen de gebruikswaarde van een voorwerp en de ruilwaarde. De ‘fairness’ van economische stelsels 
overdenken heeft geleid tot de filosofie van het ‘sociaal contract’ van individuen ten overstaan van een overheid die zorgt voor veiligheid en economische be‐
scherming in ruil voor onderwerping en belastingen (Th. Hobbes, J.J. Rousseau). Het utilitarisme (J. St.Mill) wil een zo groot mogelijk ‘geluk’ of ‘nut’ voor 
zoveel mogelijk mensen. Doch hoe deze doeleinden definiëren, waar interpretaties zo uiteenlopen, erg relatief blijken? Een soort hedonisme? Voor de een is 
geld het belangrijkste, voor de ander onafhankelijkheid, of een partner, kennis of bezigheid (of vrije tijd). Moet je almaardoor ‘plichtsbewust’ leven? Gaat 
familie voor? 
Ethische verantwoordelijkheid blijft essentieel. Maar welke, tegenover wie, in welke mate? 
Wat indien uitgerekend diegene die afgevaardigd zijn om te leiden, om het voorbeeld te geven, politiek bedrijven als poenpakkerij, postjesjagerij? Zie de nooit 
aflatende schandalen van de politieke kaste in dit land. Terwijl de gemiddelde armoede stijgt tot 16% ! In plaats van een’ parlementaire democratie’ mag men 
gewagen van een ‘parasitaire particratie’ als regeringsvorm… 
Hier en daar werd in een corona‐contekst de Darwinistische gezondheidseconomie ingeroepen: Is oma duurder/goedkoper als lijk dan als mens? Waar enkel 
de kosten/baten‐ of input/output‐analyse geldt … Wie heeft nog recht op leven? Ook de rectoren der Vlaamse universiteiten hebben zich aan zulke onmen‐
selijkheid schuldig gemaakt: “Opname in een kliniek niet meer voor bejaarden.” Human Rights te Genève verbood nochtans (maart 2020) zulke discriminatie. 
Er is bovendien vaak belangenvermenging door virologen.  
Politieke verstrengeling. Alle huidige politieke problemen hebben economische repercussies: zo immigratie, werkloosheid (o.m. door corona)/andere steun‐
maatregelen, milieu‐ en klimaatvragen, energievoorziening etc. De roep om ‘steeds meer’ is fors geluwd, de groei wordt gematigd. Velen vrezen een nieuwe 

crash. Door onvermijdelijke recessie en avonturen in de banksector (teveel digitalisering, cryptomunten). 
Wat heeft men geleerd van 2008?   
  
 
Van utopie naar dystopie 

Eeuwenlang hebben denkers gedroomd van een ideale maatschappij, ideaal ook op economisch gebied. Zo 
Plato (De staat), Fr. Bacon (Nova Atlantis), Th. More (Utopia), T. Campanella (De zonnestaat), E. Bellamy (Loo‐
king Backward) e.a. Deze dromen kregen scherpere omlijning met de Franse ←utopisten Cl.H. Saint‐Simon, 
P.J. Proudhon en Ch. Fourier. Verzuchtingen om rechtvaardiger vertegenwoordiging en inkomensverdeling. 
K. Marx en Fr. Engels ontwikkelden een ‘wetenschappelijk socialisme’ wat moest leiden tot een ‘dictatuur 
van het proletariaat’ (Communistisch manifest, Het kapitaal). 
In science‐fiction ontstond het genre ←dystopie dat laat zien hoe het niet mag worden: E. Zamjatin, A. Huxley, 
G. Orwell, W. Jens… 

J.J. Rousseau S. St. Mill
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Ondertussen zijn heel wat dogmaverklaringen en manifesten in daden omgezet. Zowel van ‘links’ (Russische revolutie, Oostblok, China, Vietnam, Noord‐
Korea, Cuba…) als van “rechts” (Duitsland en de As‐mogendheden in W.O.II, de V.S. en hun ‘kolonies’). Ze hebben gemeen dat de vrije markt werd vervangen 
door een meer verstaatste, geleide economie. Die revoluties hebben  
 
vooral bloed doen vloeien en veel geld gekost. En evolueren soms naar het tegendeel (bijv. in China) en een nieuwe ‘Nomenklatura’. De slogans en de vaandels 
wisselen, niet de hebzucht en de machtswellust. 
Momenteel blijken vooral twee krachtvelden actief: het kapitalisme (soms ‘neo‐liberaal’ of ‘neo‐conservatief’ genoemd), privé‐initiatieven tuk op winstver‐
meerdering, ook middels de kapitaalmarkt zelf. Anderzijds een of andere nationale vorm van socialisme met (idealiter) meer participatie van de armere klasse. 
En af en toe kruimels aan ontwikkelingslanden (Derde wereld) en de armsten onder de eigen bevolking (Vierde wereld). Zelden zonder economisch en/of po‐
litiek dienstverband. 
Immers, “Wat is kapitalisme?” schertste Wim Kan. “Kapitalisme, dat is het geld van een ander! En wat is dan socialisme? Socialisme, dat is een truc om het 
uit hun vingers te krijgen!” Allebei in wezen materialisme, de moderne godsdienst. 
 

E. Bellamy C.H. Saint Simon P.J. Proudhon C. Fourier K. MarxT. Campanella
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Zulke eindwerken (verhalenbundels, novellen, korte en lange romans) dienen ingedeeld in teksten voor de jeugd resp. voor volwassenen. Bij eerstgenoemde 
hoort Kleurmannetje van Clara Vanuytven, besproken in digiWel 8. Vera Mertens debuteerde met Het mysterie van Göteborg (2013). Deze novelle “voor jon‐
geren van 15 tot 99 jaar” gaat over Tim die in Zweden gaat studeren. Tijdens het schooljaar verblijft hij bij zijn vriendin Lilas. Ze houden van rondzwerven o.m. 
naar een oude villa. Een “waanzinnige” Floor, uitgestoten door de omwonenden, houdt er de spanning in. Ik eiste dat Vera zou bewijzen in Goteborg te zijn 
geweest en moest later tussenkomen toen de RVA haar taxeerde als professioneel auteur. Ze vroeg en kreeg een attest waaruit (waarheidsgetrouw) bleek dat 
ze ingeschreven was in onze schrijfcursus en daarvoor oefeningen maakte. De novelle is geschreven in vlotte jeugdboeken‐stijl. 
De eindwerken‐jeugdverhalen zijn nagelezen door de dochters van bestuurslid M. Deroost. Wie zo’n tekst opstelt moet zich niet enkel inleven in de leefwereld 
van de jongeren, maar ook in hun taalgebruik. Hij/zij wordt best beoordeeld door de jongeren zelf of hun ouders. De kinderen ‐beïnvloed door andere lectuur 
(o.m. de Harry Potter‐boeken) en steeds meer series en clips op het net, vragen vooral “spanning”, enkelen ook fantasie of “bijleren”. In een snel tempo. 
Daarvan is wel wat voorradig in Snorri, eindwerk van Cinderella Vandeweyer (2014). Gefascineerd door Noordgermaanse mythologie en heldenverhalen (ze 
bezocht Lapland). Dus Vikingen, draken, elfen en reuzen. De hoofdfiguur werd Snorri, duidelijk een veertienjarig alter ego, feministischer tomboy dan toentertijd 
gebruikelijk. 
Enige moeite met de uitwerking van het genre hadden J.Ph. Cols (De Woeste Landen, voor 10 à 13 jaar‐2004) en Marco Baeten (Een plaats om te slapen, 
jeugdboek vanaf 12 jaar‐ 2014). Hoofdpersonage hier is Thomas (15). Zijn vader erft een “hotel”, Thomas (én alle bekenden!) verhuizen daarheen. Het relaas 
is in de ik‐vorm, ieder hoofdstuk begint met een vraag aan de lezer. Het is duidelijk dat de auteur zo de lezer dichter wil betrekken bij het verhaal ‐dat gebeurt 
doorgaans indirect‐ maar wil de lezer dat ? 
 
De eindwerken verhalend proza voor volwassenen vertonen een grote variatie. Onder de macabere titel Grafgeheimen (2011) van Hilde Catteau gaat de 
kroniek schuil van een kortstondige liefde. Zij is docente Frans aan de KU Brussel en een adepte van ‘la littérature du moi’, autobiografisch schrijven, sterk rea‐
listisch. Het dagboek speelt hier een grote rol, soms brieven of mails. De “liefde” wordt louter psychologisch gevolgd, het verleden speelt mee. Er is geen 
verdere horizon. Deze is wel nadrukkelijk aanwezig in het eveneens autobiografische De Passie volgens Charon (2015) door Kris Oosterlinck. Kris, handelaar 
uit Mechelen waar zijn vrouw een winkel met edelstenen en juwelen uitbaat, is hyperactief als antiquair ‐ook van boeken‐ en in immobiliën. De bedoeling van 
dit soms wat verward eindwerk was een toelichting bij de vier ‘boeddhistische waarheden’ aan de hand van even zovele verhalen. Dit kringt rond de eerste 
maar werd een autobiografie van ‘Rollo’. Grotendeels in dagboekvorm met vaak echo’s van studies over boeddhisme en ontwikkelingspsychologie. Een spiegel 
van het zoeken van velen tegenwoordig. 
Even terug naar Catteau. Zij citeert op. p. 43 een uitspraak van W. Elsschot dat je niet kan leren schrijven. Waar (men heeft het talent “in zich” of niet) en niet 
waar. Ik geloof natuurlijk in de opleiding (zoals voor theater, plastische kunsten, architectuur, muziek, film enz.). De geïnteresseerde krijgt inzicht in de ge‐

Uit de eindwerken (5): verhalend proza
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schiedenis, genres, stijlen, de grote voorbeelden en maakt oefeningen. M.a.w. leert de knepen van het vak. Maar ook grondige algemene ontwikkeling (die 
de meeste wetenschappen inhoudt) en taalbeheersing zijn nodig. 
Wim De Keyser, als kind van zijn tijd, werd sterk beïnvloed door tv, zijn thriller Tijd van de draken (2004) is opgebouwd zoals de serie 12, in korte tijdtranches 
‐wat de suspense ten goede komt. De clichés in de dialoog horen erbij. 
De jurk (2007) door Cecile/Cil Haesendonck is het semi‐klassieke relaas van een joodse familie. Verder heeft ze nog gepubliceerd over Tito’s Joegoslavië, de 
banksector in de crisis en coronabespiegelingen (dit in Leuvens dialect, ook via optredens). Uit haar ervaringen als moeder putte Leen Kuyken voor de novelle 
met de merkwaardige titel Kameleon (2015). De hechte vriendschap van een tweeling gaat kapot door een vrouwelijke derde. De verhalenbundel Wat scheelt 
er? (2019) van Heidi Lagast toont grote Einfühlung in karakters en huidige problemen: onderwijs (ze is docente bij de Antwerpse K. de Grote‐hogeschool), 
een examen, een marketingcursus, immigranten (ze beschrijft een garden party met uitheemse vrouwen), een werkloze vader tegenover een directeur e.d. 
Enkele verhalen zijn autobiografisch (bijv. moeder in de gemeentepolitiek). Met Tsjechows waarnemingsvermogen en eenvoudige stijl, (nog) niet diens ruimere 
visie. 
In De Madonna’s van Scherpenheuvel. Gesprekken tussen waan en werkelijkheid (20, later in boekvorm, zelfs herdrukt) evoceert Clara Mertens de geschiedenis 
van het bedevaartsoord via (deels fictieve) gesprekken met zes vrouwen: Nieke 1587, Isabella 1627, Trees 1765, Katrin 1882, Lowiske 1948 en een geheim‐
zinnige. Het geheel leest vlot, met een hart voor het volk. Jan Staes, historicus die publiceerde over Vlaams‐Brabant, keek het na qua historische achtergrond. 
De verhalenbundel (verkeerdelijk ‘novelle’ genoemd), De blinde aanloop naar de poel (1999) door Ignace Pollet put uiteraard uit  eigen ervaringen: ‘intervie‐
wer’‐enqueteur, reiziger (India, Indonesië, Palestina). Eerstgenoemde nogal op ironische wijze, de reizen in een projectie/imago van ‘globetrotter’: vlot‐non‐
chalant‐afstandelijk. Men raadt de voorbeelden. De verhalen zonder strikte plot dreigen te verdrinken in de huidige media‐ tsunami. “Er zal zowaar nog niets 
van overschieten. Tenzij de gedachte aan engelen tussen de engerds en de klank van sommige plaatsnamen, mooier dan de plaats zelf, dieper dan de gedachte, 
vrij van iedere wens.” Benieuwd. 
Alfons Rogge schreef een korte roman over de utopische stad Auroville in India. Het verhaal, Een aura van deugden (2008) deels in de hippiesfeer, eindigt op 
een overstroming. Na zijn dood verzamelde zijn weduwe nagelaten werk (Het land van ooit, 2016). “Ik sta er niet meer achter” verklaarde Eric Rottey later 
over zijn ‘fantasy’ Het huis Dingelom (2005) waar hij eerst enthousiast over leek. Het genre, een mengeling van ouderwetse griezel, nieuwerwetse SF, Tolkien‐
epos en soms humor, kan licht uitglijden. 
Twee cursisten waagden zich aan cursiefjes. Lieve Vanderwegen heeft ze gekaderd als herinneringen van een 71‐jarige conciërge in Residentie Hazewind 
(2003): verkiezingen voor de ‘Algemene Vergadering’, een ‘house warming party’, verbouwingen, een bewonersraad etc. Duidelijk door een ervaringsdeskun‐
dige. De verhaaltjes van An Vanbiervliet (Humoreske, 2004) losser. ’Uit het leven gegrepen’ over de gsm‐rage, verhuisperikelen, avonturen per fiets, tv, kle‐
dingvarianten etc. Beide jongedames hebben gepubllceerd in ons tijdschrift. 
Geheel anders Wiking Nand, oorlogsnovelle (2008) door Guy Vits, op basis van het dagboek van een Oostfront‐strijder. Ik had Guy gewaarschuwd nog ander 
materiaal te raadplegen ‐wat hij deed, o.a. jaargangen van Signal, een uitstekend magazine zijn tijd ver vooruit. Ik was in die tijd bezig met de biografie van 
mijn ouders Met moed tot het einde (Eigen beheer, 2010 ) en ondervond de noodzaak van diverse bronnen. 
Het is een trend in de recente Vlaamse literatuur (E. Mortier,S. Hertmans, Kr. Hemmerechts) zich te steunen op documenten (dagboeken, brieven,archief‐
stukken) van familieleden of kennissen. Veel hangt af van het gehalte van die getuigenissen. Het kan ook wijzen op een gebrek aan inspiratie, zelfs plagiaat. 
Vlaamse auteurs zijn eigenlijk niet gebaat bij de loftuitingen van de fanclub en de subsidies van hun “zuil” ‐om van de marketing door de uitgever nog te 
zwijgen. Onafhankelijke literaire kritiek is in Vlaanderen helaas onbestaande.  
Bij de eindwerken verhalend proza ook twee studies over auteurs. Dirk Bollen studeerde filosofie te Leuven (doctoraat over Fr. Nietzsche) en bewonderde de 
Duitser Ernst Jünger, schrijver van generatieromans (In Stahlgewitternd, Auf den Marmorklippen) en oorlogsdagboeken (o.m. Tweede Wereldoorlog in Parijs). 
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Zijn werk kreeg de eer verboden te worden door zowel het NSDAP‐regime als dat van de Geallieerden. Bollen verklaart zijn ideologische evolutie. Ondanks de 
oorlogen en regimes bleef Jünger een onafhankelijk karakter met stijl. 
Via haar familie raakte Vicky De Jonghe bekend met Streekgenoot (Rupelstreek) Piet Van Aken (Vlaams romancier van o.m. Klinkaart en De hoogtewerkers). 
Haar overzicht (2007) schetst de evolutie van zijn streek, de tewerkstelling daar en Van Akens literair werk. 
Zeker mag niet onvermeld blijven de inzet van co‐lector auteur Jacques Hoste.



 
 

 
Ook een digitaal tijdschrift heeft 

kosten. 

Dus abonneer je !  
€ 10,  

€ 30 steun
BE42 645-6201617-54
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Gedichten

Elektronische liefde 
  
De liefde is te koop in de etalages van het verlangen, 
in het Boek der Gezichten waar iedereen een selfie plaatst 
met een vertwijfeld, gekunsteld gezicht, 
een optooien van de melancholische alledaagsheid 
in een maatschappij waar alles gekocht kan worden 
voor slechts 2,99 euro met 50 procent korting. 
Maar in werkelijkheid is het de ziel die werd ontwaard. 
  
 
Point‐Editions 
Vertaling Germain Droogenbroodt

Daniela Andonovska-Trajkovska 
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Het afscheid 
  
Daar staat hij al, om de hoek, de ouderdom, 
als een boom zonder bladeren. Laat ons 
een ogenblik stilstaan, hier, onder de hemel, 
die de palmbomen met goud omsluiert 
en leg je hand op mijn schouder. 
 
Laat ons het licht inademen dat verduistert 
en de afstanden vergroot: een bedrog 
dat het mededogen van een god is. Hij verguldt 
het harde afscheid van je leven. 
 
Je zal terug moeten keren, en opnieuw de weg 
moeten gaan door de zo geliefde wereld; 
mijn  liefde en mijn stilte gaan met je mee. 
Maar nog wacht hij op de nacht: 
als daarboven het eerste hemellicht verschijnt 
zullen we afscheid nemen en zal ik gaan, alleen. 
  
 
Vertaling Germain Droogenbroodt 
 
uit “Het geluid van de wereld – El ruido del mundo”, POINT 1998

Francisco Brines
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In Memoriam Hans Lodeizen  (1924‐1950) 

Ieder jaar schuiven wij iets meer op naar de dood, naar vergetelheid. Dat kunnen wij 
slechts vertragen door af en toe een publicatie, door  of over ons. Hierbij op uitdrukkelijk 
verzoek een herinnering aan Hans Lodeizen. Hij werd slechts 26 jaar, publiceerde één 
boek (“Het innerlijk behang”) ,gedichten vol onbestemde weemoed. Zijn stem blijft jong. 
 
De buigzaamheid van het verdriet 
 
in een wereld van louter plezier 
kwam ik haar tegen, glimlachend, 
en ze zei: wat liefde is geweest 
luister ernaar in de bomen 
en ik knikte en we liepen nog lang 
In de stille tuin. 
 
de wereld was van louter golven 
en ik zonk in haar als een lijk 
naar beneden, het water sloot 
boven mijn hoofd en even 
voelde ik een vis langs mij strijken 
 in de stille zee. 
 
dag zei ik tegen haar dag kom 
ik je nog eens tegen, glimlachend 
maar de wind blies weg 
haar gezicht in het water 
en ik knikte en ik werd onzichtbaar 
in het stille leven.

Hans Lodeizen
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Cursiefjes

In het Nu 
 
 
 

An Vanbiervliet 
 
 
 
 
Ik liep die dag gehaast door de jachtige stad. Regelingen, reorganisaties, reminders… Toen ik ook nog een bericht kreeg van de baas dat 
de deadline voor het project Hands‐on Hot‐spot Drill‐Down No‐go Analyse een week naar voren was geschoven, knapte er iets in mijn 
hoofd. Ik stopte met stappen en bleef staan in de bewegende mensenzee, de telefoon nog in mijn hand. 
 
Een vrouw in een lang oranje kleed (nee: gewaad) zag me en bleef ook staan. Ze sloeg haar handen voor haar mond: “Oh grutjes, kind 
toch, jouw aura is van het donkerste pimpelpaars dat ik ooit heb gezien! Kom hier, kom maar mee met je arme karma, ik zal je helpen…”  
 
Verdoofd liet ik me meetronen. We gingen een rijhuis binnen met een strategische kat achter het bespinnewebde raam, een omineus donkere gang in, en 
dan een akelig bebloemd gordijn langs. In de living moesten we haast zwembewegingen maken om door de wierookwalm vooruit te raken. In normale toestand 
zou ik me op dat moment gillend een weg naar buiten geklauwd hebben, maar dat mechaniekje was even kapot. Ik zag vrouwen in een cirkel op de grond 
zitten heen en weer zwalpen. Ze droegen halssnoeren met gekleurde glazen ballen. Andere vrouwen waren aan het dansen (nee: stuiptrekken) op het geluid 
van klankschalen. Door het raam zag ik een groepje bezig in de tuin, maar ik moest het bordje lezen om te weten wat ze aan het doen waren. Er stond op “Ju‐
beloefening”.  Mijn ontfermvrouwe duwde me neer op een stoel, naast een tafeltje met een beduimeld boek “Yogajuweeltjes voor het slapengaan”. Plots 
wees ze ontzet naar mijn voeten. “Ohhh!! Nu begrijp ik het! Doe je stiletto’s uit, schat, ik ga de stand van je voeten lezen.” Zelfs dat verontrustte me niet. Ze 
fluisterde naar de andere ronddwalende zielen in de kamer: “Even niet storen lieverds, deze anima mag niet gestoord worden in haar innerlijke proces.” Ze 
zag dat de chakra van mijn tweedegrootste teen gedisturbeerd was. En die kromming van de kleine teen wees op een onverwerkt persoonlijk drama uit mijn 
kindertijd. “Ja toch, lieverd?” Ik zei dat ik een heel gelukkige en gebeurtenisloze kindertijd had gehad. Maar blijkbaar betekende dat enkel dat ik het bewuste 
voorval had verdrongen naar de derde sfeer van mijn onderbewuste. “Dan moet je straks maar even intuïtief gaan schilderen, schat, dat schudt je innerlijke 
energiebanen los. Heb jij eigenlijk je Feng Shui thuis wel eens laten nakijken?” Ik dacht heel hard aan arme kindjes in Afrika en de buitenspelregels van het 
voetbal om niet in de lach te schieten. “Ik bedoel, je astraallichaam fonkelt moedig van levensblijheid, maar mij leid je niet om de tuin hoor.” Ze stond op en 
begon met haar ogen dicht met haar armen om en over me heen te bewegen. “Voel de ayurvedische trilling door je lichaam stromen… Ontdek het wonder 
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in je binnenste… Ga in je eigen kracht staan… Verplaats je naar het nu… Ga met je geest naar je buik… daar zit iets, voel je dat? Een hele brok negatieve ener‐
gie… Bezweer die demon, stuur hem terug naar de onderwereld! Laat de manifestaties van het Licht over je neerdalen en herbron je aura!” 
 
Plots stond ik weer op straat. Het was beginnen regenen. Ik voelde de regen over mijn lichaam stromen. Ik ontdekte in mijn binnenste dat ik honger had. Ik 
verplaatste me naar mijn favoriete boekenbar. Ik ging binnen, en waadde door de verse koffiegeur naar een tafeltje. Tien minuten laten voelde ik dat daar iets 
zat, in mijn buik: een hele brok positieve chocoladetaart. Ik voelde de levensblijheid van mijn gezicht (sorry: van mijn astraal lichaam) fonkelen. Ik bezweerde 
mijn demonen door het bericht van mijn baas te deleten. En kwam het nu door zielsbetovering (nee: zinsbegoocheling) van zoëven of door die goddelijke ca‐
loriebom, weet ik niet, maar ik voelde me weerzinwekkend gelukkig, daar in het Nu.  
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Perceptie 

 

 
Marcel Van Passel 

 

 
 

’ Rare jongens, die Noord‐Koreanen.’ Telkens hun grote leider Kim Jong‐un naar buiten komt om te tonen dat hij nog leeft, zorgt dat voor ongelooflijke taferelen. 
Honderdduizenden landgenoten, als opgedraaide mechanische poppetjes, klappen in de handen of zwaaien uitzinnig als robotjes met vlaggetjes. Allen zijn in 
extase, de glimlach, of is het de grijns, in het gezicht bevroren. Als de nieuwslezeres Ri Chun‐hee , zonder één rimpeltje in het 75‐jarig gelaat, belangrijke ge‐
beurtenissen in verband met de Kim‐dynastie, kernproeven of staatsideologie aankondigt, zit ze opgewonden op haar stoel te wippen. Ze is uitzinnig van 
vreugde of verdriet en haar toon is venijnig. Alsof wij de schuldigen zijn.  
 
Ik kijk er naar en schud het hoofd. 
 
‘ Rare jongens, die Chinezen.’ In een TV‐spelshow moeten twee kandidaten zich zo lang mogelijk serieus houden. Minutenlang trekken ze gekke bekken, in de 
hoop dat hun tegenstrever in lachen uitbarst. In een andere Game Show hebben de deelnemers de handen op de rug. Gehinderd door een vijftal rubberen 
elastiekjes om het gezicht, proberen ze de marshmallows, die aan een touwtje hangen, op te eten. De spelleiders gieren het uit. De toeschouwers schreeuwen 
als waanzinnigen. 
 
Ik kijk er naar en schud het hoofd. 
 
‘Rare jongens, die Japanners’. In hun videofilmpjes lijken ze verzot op pijn. We schrikken telkens als we zien hoe een kleuter uit een schommel valt en het zit‐
plankje tegen het hoofd krijgt. Hoe een ouderling op een skatebord stapt en met het achterhoofd tegen het asfalt slaat. Hoe een skiër de berg afglijdt en met 
een dodelijke smak de eenzame boom op de piste niet kan ontwijken. Hysterische kreten en een lachband zijn hun deel. Het publiek, dat plat ligt van het 
lachen, moet kiezen welk filmpje bekroond wordt. 
 
Ik kijk er naar en schud het hoofd. 
 
‘Rare jongens, die Italianen.’ Ze praten. De handpalm naar boven gedraaid en de vijf vingers in de vorm van een gesloten tulp. Brandt een rij woningen af in 
Cortellazzo? Zijn tientallen voetbalsupporters ijlings met een hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht? Hangen er meerdere bloederige huwelijksdrama’s 
in de lucht? Helemaal niet, de man bespreekt gewoon het weer van de volgende dagen. In hun talkshows floreren weelderige, geblondeerde dames met op‐
gespoten lippen. Ze zijn ofwel tekort gerokt of zijn, ondanks hun lange jurken, schaars gekleed. Ze praten, praten, ratelen. 
 
Ik kijk er naar en schud het hoofd. 

Cur 
sief 
jes



41

 ‘Rare jongens, die Vlamingen’. In elk spelprogramma, in elke talkshow wordt er gelachen en gegierd. De pret kan niet op. Over alles moet er een grap worden 
gemaakt, en dan liefst een flauwe ook nog. Bij elke zogezegde spitsvondigheid van een gast klinkt er, na aandringen door de publieksopwarmer, een applaus 
van jewelste. Komt dat niet onmiddellijk, dan zal de presentator van dienst zelf wel in een deuk gaan liggen. Of complementeren de panelleden elkaar door 
de duim op te steken. Ze vinden zich de grootste humoristen ter wereld en lachen, lachen, lachen. 
 
Noord‐Koreanen, Chinezen, Japanners, Italianen kijken er naar en ... 



42

Het Wereldje
(J. Conings, Dreigjustitie, B. Gates, G5, In memoriam, Pegasus, 
Spelling, Vaccinitis)

J. Conings 

Was een beroepsmilitair. De Belgische politiek en inz. het coronabeleid verontrustte hem dusdanig dat hij meende te moeten ingrijpen. Hoe was minder dui‐
delijk. Het leger startte een klopjacht door 400 manschappen tegen hem, viroloog Van Ranst moest in quarantaine. Uiteindelijk werd Conings volgens sommigen 
vermoord; de legeroverheid verbood identificatie van het lijk en een gedachtenis door de familie. Verdacht… 

 

Dreigjustitie 

Een ‘nieuwe’ procedure: In kortgeding dreigt Open VLD met peperdure vervolging tegen een kritisch blad, in casu ‘TScheldt, en laat huiszoekingen verrichten 
bij wijze van intimidatie. Dit blad kan geen dure advocaten betalen en verwijdert dus gewraakte artikels. Zo in de zaak El Kouakibi (ten onrechte miljoenenzwaar 
gesubsidieerd). Justitie als chantage?  

 

B. Gates 

Door zijn gewezen vrouw is Bill Gates gelinkt aan de zaak Epstein (kindermisbruik, vrouwenhandel, zelfmoord in de gevangenis). Er kwam weer kritiek op de 
door Gates georganiseerde vaccinatiecampagnes in India. “Daar heb ik het meeste mee verdiend!” Ook tal van bijwerkingen. 

 

G5 

Zonder het advies van de experten af te wachten heeft president Macron de invoering van het netwerk G5 vanaf eind 2020 toegelaten. De experten waar‐
schuwen voor toenemende slapeloosheid, nervositeit en neurotische aandoeningen. 
 
 
In memoriam 

Allebei 68 werden misdaadauteur Pieter Aspe, vooral bekend door de VTM‐reeks met Brugse couleur locale. En jeugdschrijver Dirk Bracke.   

Hans Devroe
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Pegasus 

Er is gewaarschuwd (ondermeer door E. Snowden) voor Pegasus, een malware van Israëlische makelij, vrij in de handel. Met dit systeem kan men elke smart‐
phone controleren: de berichten en de herkomst ervan.  

 

Spelling 

Kristien Hemmerechts kreeg weer een tv‐podium voor haar campagne voor een makkelijker spelling. In Frankijk verbood de minister van onderwijs zulke in‐
clusieve spelling (ten behoeve van allochtonen). 

 

Vaccinitis 

Waar aanvankelijk de Human Rights Commission (Genève) en de Raad van Europa stelden dat vaccinatie vrijwillig dient te gebeuren en zonder enige discri‐
minatie legden overheden w.o. president Macron deze beloften naast zich neer. Twee advocaten van de Vrijheid‐beweging werden geschorst door FB: C. 
Knapen en M. Verstraeten.



44

UWLM-nieuws

Info over culturele activiteiten van (ex)cursisten. Info WELkom 
 
• Edth Oeyen publiceerde de dichtbundel Zeg toch dat niet alles over is (KVLS). 
• Van Ward Van Loock de fietsgids Langs de grenzen van het Groothertdom Luxemburg (Eigen beheer). 
 
 
Met dank aan Fr. Hombroux voor info over privacy problemen.
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Tips voor publicatie in digiWEL

•    Enkel teksten in machineschrift. Mailen naar postuwlm@yahoo.com . 
•    Titels van boeken, tijdschriften, programma’s… cursiveren. 
•    Vetjes aanduiden als dusdanig of met golflijn onderaan. 
•    Rechtstreekse dialoog of citaten tussen dubbele aanhalingstekens: “Ik vraag het je!” 
•    Woorden of uitdrukkingen ‘afstandelijk ‘geciteerd tussen enkele aanhalingstekens: Dat heet dan ‘democratie’. 
•    Illustratie in de tekst plaatsen of achteraan (aangeven waar invoegen, eventueel genummerd). 
•    De foto’s moeten scherp zijn en voldoende pixels bevatten, anders worden ze te klein in het tijdschrift. Heb je het copyright? De boetes zwaar. Soms is het vrij.  
•    Genres: altijd (behalve voor gedichten) uw naam rechtsboven. 

‐ Essay: max. 4 blz. A4. Vooraf afspreken over onderwerp. 
Achteraan bibliografie: Auteur, Titel. ‘Reeks’, Uitgeverij, Plaats, Jaartal druk. 

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

gegevens w.o. aantal blz. en prijs. Noch een kritiekloze laudatio, noch een humeurig afbreken. Geef argumenten. 
‐ Reisbericht: niet de ganse route (bijv. in dagboekvorm) maar uitschieters, ontmoetingen, indrukken… Persoonlijk, geen foldertekst.  

Max. 4 blz., ill. inclusief (hun plaats aanduiden). 
Vooraf afspreken (tel.) om herhaling te voorkomen. 

•    Zorg voor een kopie van uw inzending 
•    en heb geduld: het is een driemaandelijks tijdschrift…  
•    Stuur nooit parallel eenzelfde bijdrage naar verscheidene tijdschriften. Bij de zending van een manuscript naar een uitgever kan dit wel (omwille van  
     lange wachttijden). 
 
Dus WELKOM, maar met zorg! Teksten die geen rekening houden met de richtlijnen worden niet aanvaard. 
 
Namens de redactie en productie van “digiWEL”.
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Als je 2000 jaar lang over deze Aarde hebt gezworven, telkens 
korte tijd ergens gewoond en dan weer voortgedreven… 
Wat ben je te weten gekomen over deze planeet? De oorzaken 
van natuurrampen? Van oorlogen? De verhouding tussen vol-
keren? Tussen godsdiensten? 
Wat is het geheim van God? Welk wereldbeeld is het meest zin-
vol? Hoe leven? 
Weten en wijsheid gepuurd uit 50 levens … 

Lees “De getuige” 3, sluitstuk van de trilogie. Dit deel bestrijkt 
het Verre Oosten, de Amerika’s, Oceanië. Zinvoller dan het zo-
veelste krimitje of overspelletje… En beter geschreven! 
Het boek bevat 304 pagina’s.Het boek kost 18 euro + 10,5 euro-
portkosten. Devroe’s vorige boek “Mijn zoektochten” is al uit-
verkocht. 
Te bestellen bij WEL: postuwlm@yahoo.com of de auteur  
016-22 93 24. 

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

HANS DEVROE 

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

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

Hans Devroe 
 

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

Reeds verschenen themanummers 

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

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

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

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


