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Vooraf

Vooraf: Welke geneeskunde ? 
 
Het hoofddeel van deze Digiwel handelt over de soorten geneeskunde, de officiële en de alternatieve.  
De meesten kennen de varianten niet, evenmin de geschiedenis –nochtans nuttig in deze verwarrende coronatijd.  
 
Ondertussen: hou het hoofd koel (niet teveel media) en de voeten warm! 
 
Inzendingen voor het julinummer tot 15 juni. 

Hans Devroe
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Een eeuw wetenschappen - Geneeskunden

Officiële geneeskunde (Allopathie) 
 
 
We moeten een onderscheid maken tussen twee groepen geneeskunde: de allopathie (vooral in het verweer tegen ziekten van buitenaf –veroorzaakt door 
bacteriën, virussen en andere infectiehaarden etc.)‐en alle andere, nu “alternatieve” genoemd, maar eigenlijk de oudste.Sedert Pasteur, Koch, penicilline en 
de invloed van een mechanistisch wereldbeeld (achttiende eeuw) veroverde de chemisch‐mechanische geneeskunde de opleidingen en Academie. Van daaruit 
officiële erkenning en een stelsel van gedeeltelijke terugbetaling via een ziekenfonds d.w.z. de massa volgt. In een tweede bijdrage worden de (nu achterge‐
stelde) geneeswijzen kort beschreven. Mijn criterium is eenvoudig: welke dokter, welke geneeswijze helpt? 
Geneeskunde zou (ooit) instaan voor het geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn van de patiënt. Zie dus ook →biologie, godsdienst, esoterie, psychologie, 
psychiatrie, sociologie, politieke wetenschap. Dit welzijn wordt mede bepaald door het gezin, huisvesting, voeding, hygiëne, inkomen en vele andere zorgen. 
In de loop van de eeuwen ontwikkelden zich subdisciplines. Specialitis neemt enorm toe: erfelijkheid en embryologie, gynaecologie en verloskunde, pediatrie, 
interne g., cancerologie of oncologie, chirurgie,radiologie en nucleaire g., immunologie en infecties, neurologie, geriatrie. Met bijhuizen psychiatrie, farmaco‐
logie, dieetleer, tandheelkunde, kinantropologie… 
Wie naar een kliniek moet verdwaalt in een labyrint van gangen, onderzoeksruimten, spreekkamers. Je kan er makkelijk een infectie opdoen, doolt van door‐

verwijzing naar uitstel. Indrukwekkend en vaak duur, een industrie. Niet een dokter heerst hier doch “de 
administratie”. Een algemene klacht is dat men er maar een dossiernummer is, geen mens. Overigens, 
ook hier telt het vermogen, de status. Het ideaal van de vertrouwen wekkende oude huisarts lijkt ver‐
bannen naar een sprookjesboek, passé. 
Tijdens de twintigste eeuw is de levensduur in het Westen behoorlijk verlengd. Dit is te danken aan betere 
hygiëne en de bestrijding van infectieziekten o.m. met antibiotica. Grote doders waren beide wereldoor‐
logen en epidemies als de Spaanse Griep, Mexicaanse Griep, ebola (in Afrika), aids (aanvankelijk bij Ame‐
rikaanse homoseksuelen, later in Afrika), sars /merv/corona (ontstaan in China) ‐voorts tuberculose 
(kinderverlamming). De beschermende maatregelen brachten zelf schade teweeg (zie de ziekenhuisbac‐
terie, psychologische en sociale gevolgen van lockdown e.d.). Campagnes in de ontwikkelingslanden ver‐
minderden effectief de zuigelingensterfte, in Europa en de V.S. het roken en alcoholmisbruik. Maar andere 

Hans Devroe

L. Pasteur R. Koch
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drugs ‐meer en meer synthetisch‐ bleven populair, zeker in de hippietijd. Hier heerst nog steeds een dubieus gedoogbeleid.  
In dezelfde periode vonden tal van nieuwe technieken (en apparatuur) ingang: röntgenstraling in radiologie, echografie (in verband met o.m. gynaecologie), 
allerlei types scanners, endoscopie (voor diagnose en operaties), nucleaire bestraling (kankerbehandeling) tot en met nierdialyse, plastische chirurgie en or‐
gaantransplantatie (in China, beweert men, op bestelling ten koste van Oeigoeren en Falun Gong‐aanhangers). Het eerste ruilhart ‐van een zwarte naar een 
blanke‐ is in 1987 overgebracht door Chr. Barnard. In volle apartheid. Binnen een koorts van medische en biogenetische vooruitgang (met o.m. in vitro be‐
vruchting, de eerste proefbuisbaby Louise Brown 1978) ijverden ‘mad scientists’ voor cloning, het vervaardigen van kopiedieren (het schaap Dolly) en repli‐
camensen. Tot bezwaren van ethici alarm sloegen. 
Wordt er voldoende gewaarschuwd tegen de gevolgen van electromagnetische straling? Met de invoering van G5 groter risico ‐uiteraard door de providers 
ontkend. 
Een en ander dreef de kosten omhoog. Ziekenfondsen protesteerden tegen de wildgroei aan ‘onderzoekjes’ (bloedtesten, radiografie enz.) en te hoge honoraria 
van specialisten (met vaak nog een eigen privékliniek). Veel wordt uitgegeven aan middeltjes om te vermageren: lichte of zware obesitas “de ziekte van de 
eeuw”. Geneeskunde staat bekend onder studenten als een “goudmijn”, numerus clausus poogt de toevloed (niet van idealisten,zo blijkt) te beperken. Het 
blijft vreemd dat ondanks miljardenbudgetten en talloze mediacampagnes er geen doorbraak is gekomen in de behandeling van kanker en aderverkalking, op 
enkele ‘remmers’resp. diluenten (verdunners) na. Gaat er voldoende aandacht naar preventieve geneeskunde? 
Er zijn teveel artsen, en zij bepalen te vrij de kosten. Een wat macaber nieuw ‘vak’, ‘gezondheidseconomie’ berekent de kosten van iedere behandeling. Is een 
lijk ’goedkoper’ dan een te verzorgen bejaarde? Tijdens de coronamaanden zijn vele bejaarden in woon‐ en zorgcentra niet alleen onmenselijk behandeld 
maar ook koudweg geliquideerd ‐met instemming van de Vlaamse universiteitsrectoren, in weerwil van het gebod der Human Rights‐commissie te Genève 
(maart 2020) niet te discrimineren qua medische behandeling op grond van leeftijd. De geneeskunde is trouwens verdacht geworden. Het strenge verbod in 
de Eed van Hippokrates aan artsen mee te werken aan euthanasie en abortus wordt onder druk van ‘humanistische (!) loges niet meer nageleefd. Vroeg of 
laat ondertekent je huisarts jouw doodvonnis… 
Uitgerekend in deze verwarde tijd vragen patiënten meer rechten (inzagerecht van hun dossier, recht op informatie, op privacy, een tweede opinie). Gelukkig 
is er een netwerk van Familiehulp, maar vervangt dit de hulp vanwege famieleden (vroeger?). Men klaagt erover dat de geneesmiddelen te duur zijn (firma’s 
hebben prijsafspraken, verhogen kunstmatig de prijs). Als reactie kwam er de verplichting ‘generische’ medicatie ter beschikking te stellen d.w.z. goedkoper. 
In dezelfde lijn ‐en na bewezen corruptie bij het Amerikaanse HPD‐handboek voor psychische aandoeningen (eerst zorg je voor een ‘geneesmiddel’‐later 
verzin je de aandoening) verdenken velen de coronapsychose ervan een dekmantel te zijn voor verplichte vaccinatie en erger →sociologie. Vaccins vormen 
immers een miljardenindustrie, kunnen verplicht worden en op de markt losgelaten zonder garantie opdat ze geen schadelijke bijwerkingen zouden genere‐
ren. 
Maar kan de lijdende zichzelf genezen? Er waren millennia lang pogingen. Zie →Alternatieve geneeskunde.  
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Alternatieve geneeskunde 
 
 
Dit overzicht moet eigenlijk voorafgaan aan →Officiële geneeskunde, want wat men nu “alternatief” noemt kwam in de geschiedenis van de geneeskunde 
eerder. “Officieel” werd de huidige doctrine, allopathie, eerst sedert ongeveer de achttiende eeuw, overheersend de materialistische, mechanistische weten‐
schap met de mens zelf als centrum. In de geneeskunde won toen de overtuiging veld dat de mens bedreigd werd door bacillen, virussen, vijanden voorheen 
‐ voor de ontwikkeling van microscopen‐ onzichtbaar. Deze bedreigingen (zie het Griekse allos,’ander’) infecties veroorzakend, had men vroeger vaak toege‐
schreven aan demonische, occulte krachten (vanuit vervloekingen, zonden, de drijverijen van duivels). 
Ze leiden collectief tot epidemies, individueel tot taaie kwalen, soms mentale ontregeling. 
 

 
Natuurgeneeskunde, Naturopathie 

 
Om de tegenstellingen tussen de traditionele ,nu tot “achterlijke, bijgelovige kwakzalverij” verklaarde geneeswijzen ‐en meer moderne methoden toe te 
lichten vooraf de hoofdkenmerken van elk. Voor de natuurgeneeskunde (zie →Esoterica) is een holistisch wereldbeeld essentieel: mensen voelden zich ver‐
bonden met de rest van de kosmos, van de sterren tot de eigen moestuin. In dit heidens geloof ‐later christelijk geduid‐ scheen alles met alles verbonden (sig‐
natuurleer) en numineus, een teken van het Hogere. Zo ging men op zoek naar gelijkenissen tussen de werelden van mensen, dieren, planten, gesteenten 
etc., hun verborgen krachten (L.virtutes). De mechanismen leken duidelijk: similia similibus (analogie w.o. metaforen), contraria en wezens van een hogere 
orde (engelen, duivelen) die men om bijstand kon bidden, desnoods magisch dwingen. 
De eeuwen hadden gezorgd voor een groot arsenaal aan levenslessen (voldoende slaap en rust,aderlaten, melk, bepaalde kruiden die zuiveren, versterken). 
Rekening houdend met de invloed der hemellichamen, de seizoenen. Het gebed, devotievoorwerpen, bedevaarten verankerden het menselijk dolen “tot in 
de hemel”. Zo bezat elke aandoening een oorzaak en remedie vanuit meer dan één dimensie. Kwalen als kanker, reuma, een falend hart werden meer aanvaard 
dan thans: onvermijdelijke sporen van de gang der jaren. 
De meeste patiënten trachtten te vertrouwen op God, hun traditionele levenswijsheid en natuurlijke levenskracht. 
 
Hoe werkt de officiële geneeskunde? Het is herfst. Plots sta je op met keelpijn, een droge hoest. Na een paar dagen een loopneus, koorts. Je zoekt in de la 
van de geneesmiddelen. De antibiotica zijn op, je hebt een voorschrift nodig. Dus je belt de dokter. 
Hij bekijkt je streng en gewichtig, slikt z’n verwijten in (wanneer kwam je voor het laatst?). Draagt een witte schort, haalt een lepel, spert je mond open ‐on‐
dertussen mompelend over een vaccin. 
‐ Maar er zijn zoveel soorten griep, hoor ik. 
‐ Daarom. 

Rept zich naar z’n bureautje, begint te schrijven. Doktersbriefje, geheimschrift voor de apotheker (antibiotica, hoestdrank). 
‐ Voor welke penicilline ben je allergisch? Niet zo gezond, antibiotica… Sommige werken niet meer. Maar als je geen maanden wil sukkelen… Hoe oud 

ben je nu? Heb je nog geen last van… Injecties helpen een tijd. 
Later de apothekeres, ook in witte schort.Kijkt klinisch naar het kasregister. Identiteitskaart. Snelwinkel.  
Na een week slikken beterschap. Zeker niet definitief, maar het is herfst. 
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Hoe werkt de officiële geneeskunde? Als een winkel. 
Dodelijk voor concurrenten. Geen goed woord, meestal smalend, of doodgezwegen, geen opleiding, geen erkenning. De officiëlen zijn als maffiosi, ”entre 
nous” hartelijk (bij elke doorverwijzing bijv. naar een specialist, zelfs kliniek) een “percentje” ‐geen kritiek op elkaar of het systeem: de “administratie” heerst. 
Veel verdwijnt in de doofpot. Een nichtje advocaat (specialiteit medische fouten) zei me: “Ze doen nooit iets verkeerd. ’t Is de patiënt, dom of allergisch, die 
zei niet alles. Moeilijk, zo niet onmogelijk het dossier te bemachtigen ‐al zijn ze verplicht. Zo frustrerend! ’t Is een loge, ze dekken mekaar... Iemand komt op 
spoed met een gebroken heup. Na een week: “Brandwonden tweede graad!” Wat was er gebeurd? Voor de operatie de buik ontsmet met iodium, met zo’n 
borstel! (ze tekent een groot formaat verfborstel in de lucht). Twee weken extra, amandelolie enzovoort. Ik weet het van een hoofdverpleger. Die krijgen 
meestal de schuld. Als… 
Een ander verwijt van de ‘alternatieven’ ‐behalve boycot, hautain afwijzen, doofpotoperaties, zijn de bijwerkingen van geneesmiddelen. Enkele sensationele 
gevallen blijven in het geheugen, zo de thalidomidezaak/softenonschandaal: een slaapmiddel (1959, ophef 1961) leidde tot zware misvormingen bij babies. 
Eén zo’n stoornis is voldoende om het veelgeprezen systeem van controle der geneesmiddelen onderuit te halen. Temeer daar de officiële geneeskunde 
telkens weer wijst op de “slordige, onhygiënische” omgang met “alternatieve”geneesmiddelen, hun dubieuze samensteling aan de kaak stelt of de toediening 
van homeopathische materia medica belachelijk maakt. Hoe kan zo’n vele malen verdund “medicament” werkzaam zijn? En meer spot of ergernis bij de 
bizarre of gevaarlijke huismiddeltjes van natuurgeneeskunde die een “heksenkeuken” worden genoemd. De punten van Chinese acupunctuur lijken “boeren‐
bedrog, hebben geen enkele wetenschappelijke waarde”. Om van hypnose en faith healing nog te zwijgen, praktijken die “zouden moeten bestraft worden.” 
Zo is de verhouding tussen de geneeskunden: wantrouwen en spot aan de ene kant, verwijten (te duur) en angst aan de ander. De officiële geneeskunde 
moet het vooral hebben van haar monopoliepositie, met vervolging van de concurrentie, en vooral terugbetaling. Beide zijn tot op bepaalde hoogte illusorisch, 
hangen in grote mate af van placebo‐effecten: de gewichtige pose, het geleerde jargon, de klinische omgeving en semi‐cultische rituelen, dure apparatuur. 
“Baat het niet, schaadt het niet” zou het motto zijn van alle geneeskunde. Realistisch, maar ook cynisch. Men vult er kerkhoven en bankrekeningen mee.   
Er is een bijkomende, vrij algemene kritiek op officiële geneeskunde. Deze had tijdens  epidemies (pest, cholera, Spaanse griep, Mexicaanse griep, aids e.a.) 
willens nillens een verantwoordelijkheid qua zorg, lokaal georganiseerd (in een school/klooster, gemeentelijk, provinciaal, “nationaal”). Dit verliep zelden op‐
timaal: sommige dokters ontvluchtten de broeihaard, er was geen eensgezindheid over de geneeswijze en hygiënische maatregelen, werkverdeling, bevoegd‐
heden Op grond van tradities en hun scholing vingen de geneesheren de ergste schokken op. Veel echter verliep niet naar wens, er waren misbruiken en 
misdrijven (diefstal, zelfs moorden). De recente coronapandemie 2020 was/is omstreden met (in België) een politieke agenda en slordige ad hoc aanpak, 
tevens met belangenvermenging, eerst na maanden aan het licht gebracht (verscheidene virologen en laboratoria worden betaald door de B. en M. Gates 
Foundation, er zijn verder bindingen met de farmaceutische industrie (Pfizer, Big Pharma voor vaccins). 
Een en ander bezorgde “de geneeskunde” een slechte naam. Temeer daar ook heel wat deontologisch niet klopt bijv. het uitsluiten van bejaarde patiënten 
van behandeling in een ziekenhuis,het reserveren van beschermend materiaal voor de eigen groep, onmenselijk optreden in rusthuizen (verbod op bezoek) 
e.d. Nochtans had de commissie Human Rights van de V.N. (Genève) in maart 2020 beperkingen op grond van leeftijd afgewezen. Amnesty International 
noemde in 2020 de toestanden in vele Belgische rusthuizen“schandelijk”. De hoofredacteur van The Lancet stelde (december) dat de dood van 14.000 rust‐
huisbewoners in België had kunnen vermeden worden. 
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Herbalisme/Kruidengeneeskunde 
 

Een der oudste geneeswijzen, zoals alle natuurgeneeskunde. Zie het Chinese Pen Tsao, Groot Herbarium (3000 voor Chr.), de Egyptische Papyrus Ebers (1500 
v.Chr.), Plinius’ Naturalis Historia. Ook Hippokrates, Galenus, Dioskurides en Avicenna, Albertus Magnus en Hildegard von Bingen handelden over genees‐
krachtige planten in hun werken. Herbalisme ging weer tot de erkende geneeskunde behoren in Engeland onder Hendrik VIII. Vele Europese taalgebieden 
koesterden als een familiestuk hun kruidenboeken, o.a van R. Dodoens en N. Culpeper. 
Ik herinner me een bezoek bij mijn zus’ schoonmoeder te Antwerpen. Met ongeduld staarde ik naar een lijvig foliant op de commode. Na de maaltijd klom ik 
op een stoel en met grote eerbied bladerde in de houtsneden van het grote boek: Dodoens Cruydenboeck. 
Toen de planten astrologische en magische associaties gingen vertonen (invloed van Paracelsus, zie zijn ‘Spagyrik’) toonden velen minder belangsteling bij de 
neergang van de traditionele wetenschap. De virtutes werden “extracten”, chemisch afgezonderd, en kwamen terecht in pillen en drankjes. 
Bekende herbalisten werden de Amerikaan D.C. Jarvis die zijn Folk Medicine had geleerd op het platteland in Vermont, en de Engelse E. Bach die sterk geloofde 
in intuïtie en de persoonlijkheid van de patiënt. Zijn therapie steunde op zeven bloesems die evenzovele gemoedsstemmingen uitdrukken. Ze worden geweekt 
in bronwater dat, in flesjes opgevangen, druppelgewijs wordt benut →Homeopathie. Er werd een school voor kruidengeneeskunde opgericht in Engeland 
doch veel herbalisten voelden er weinig voor hun kennis te bureaucratiseren. Thans vindt men de meer populaire kruiden (linde, kamille, munt, citroen, 
oranje, jasmijn, thijm, lavendel, valeriaan e.d.) bij thee in het grootwarenhuis, andere klinisch verpakt in de apotheek. Zonder de geuren en charme van het 
ouderwetse winkeltje. 

 
 

 
Homeopathie  

 
(uit het Gr. homoios, ‘gelijk’ en ‘pathos’, lijden) schijnt voor velen de alternatieve geneeskunde par excellence. Beoefend door een kleine kring getrouwen, tegen 
alle gezond verstand en orthodoxie in, quasi aristocratisch. De pionier, Samuel Hahnemann (°1755 in Saksen), dokter, kwam ertoe door onderzoek van kinine ‐
middel tegen malaria‐ en een paar aloude principes: ‘similia similibus curentur’ (‘het gelijke geneest het gelijke’) en intuïtie (eerder geformuleerd door Sydenham). 

Galenus Hippokrates Avicenna Paracelsus E. BachAlbertus Magnus Hildegard von Bingen
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De ziekte geneest, wat koorts doet. Om het gevaar te beperken werkte Hahnemann met zeer kleine doses ‐bespot door de offi‐
ciëlen‐maar met minder risico. Deze verdunde minidoses helpen de patiënt moreel (‘er wordt voor mij gezorgd’) en fysiek (het 
immuunsysteem versterkend, immers het is de levenskracht die geneest). De patiënt werd hierbij persoonlijk opgevolgd, wat 
enkel langzaam kan. Hij heeft een eigen erfelijkheid, gestel en temperament… ook het geneesmiddel moet persoonlijk zijn. Para‐
celsus en Sydenham hadden gesuggereerd dat ziekte reeds de genezing vormt, vaak een waarschuwing is. Zo groeide een arsenaal 
van honderden geneeskrachtige substanties. 
De vervolging van Hahnemann en zijn geneeswijze werd een der trieste hoofdstukken in de geschiedenis der geneeskunde, een 
kroniek van boycot en bedrog. Ook de apothekers (grotere doses gewend) keerden zich uit beroepsnijd tegen hem. Men vond 
zijn weigering homeopathie te laten testen verdacht. Hij argumenteerde dat de behandeling te persoonlijk was om te veralge‐
menen. Ook dit relaas eindigt met de overwinning van het establishment: de homeopaat moet eerst de algemene opleiding vol‐
tooien vooraleer hij zijn ‘specialiteit’ mag uitoefenen. 
Daarom bleef homeopathie een ‘lelijk eendje’ (Br. Inglis noemt dit ‘disestablishment’). Zij heeft het belang beklemtoond van im‐
muniteit. En van integriteit in wetenschap. 

 
 

Ayurvedische geneeskunde, zen 
 

Voor deze beide Aziatische levensfilosofieën is kennis van het betreffende wereldbeeld (hindoeïsme resp. boeddhisme) vandoen. Zie daartoe mijn boek Mijn 
zoektochten (WEL, Leuven, 2017). Veel wat verschijnt inz. over zen is oppervlakkig en commercieel (“wellness”, een makkelijke vorm van Hatha yoga). En 
beide besmet door vooringenomenheid vanwege allopathische concurrentie. 
Ayurveda (‘weten over levensduur’) is de ca 3000 jaar, op de min of meer legendarische Kapila teruggaande, oude Indische geneeskunde, zeer complex en 
vervlochten met magie en religie (zie o.m. de Atharvaveda). Het principe is gelijkaardig aan de Griekse leer van de elementen, meer bepaald lichaamssappen 
die in evenwicht dienen gehouden. De vijf elementen zijn: aarde, water, vuur, lucht en ether. De mens vormt een samenstelling ‐zelden harmonisch‐ van 
materie (Prakrit) en ziel (Purusha). 
In geneeskunde gelden meer bepaald drie elementaire lichaamssappen (doshas): vata, pittam en kapha. Het verhoopte evenwicht heet ‘sâmyatva’. 
De geneeskunde telt acht afdelingen en maakt gebruik van planten en metalen (westerse dokters waarschuwen voor toxische als lood, arsenicum en kwikzilver). 
Meer dan in het Westen worden opium en cannabis gebruikt. Voorts gelden er een twintigtal goenas, gerangschikt in 10 paren tegenstellingen (vochtig/droog, 
zwaar/licht etc.). Enigszins zoals in de traditionele Chinese geneeskunde →Acupunctuur is er sprake van ‘kanalen’(srotas) die kunnen verstopt raken. Vandaar 
het nut van massage en oliën. De samenstelling van het individuele lichaam predisponeert tot specifieke kwalen. Ayurveda beklemtoont het belang van 
dieet,hygiëne, een vaste dagindeling, voldoende rust en ontspanning. 
Na de Britse bezetting die de inheemse geneeskunde verwaarloosde volgde officiële erkenning (1970) met opleidingen, archieven en studiecentra. Circa 70% 
van de bevolking zou thans gebruik maken van Ayurveda of een vermenging met westerse technieken. Belangrijk: een aantal behandelingen worden in India 
deels terugbetaald door de ziekteverzekering. A. werd verspreid in Zuid‐Azië (Nepal, Sri Lanka) maar ook in het Westen (door Baba Hari Dass, Maharishi en 
de New Age‐beweging). 
 

S. Hahnemann
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Zen 
 
behoorde oorspronkelijk tot het boeddhisme (Sanskriet Dhyana, Chinees Ch’an) als een geheel van meditatietechnieken. Is deze richting begonnen met Bod‐
hidharma? De bedoeling is door volgehouden meditatie de ‘Leegte’ bereiken waardoor reïncarnatie overbodig wordt en satori (Verlichting, een absoluut 
inzicht) ‘bereikt’. Vele eeuwen is meditatie beoefend in boeddhistische kloosters (met verscheidene richtingen Rinzai, Soto, Obaku.)  
Een levenswijze vol gebeden, meditatie en de discipline van het klooster (handenarbeid, bedelen,lessen). Liefst in een natuurlijke omgeving. Centraal blijft 
zazen, ‘gewoon zitten’, teneinde verstrooiing door verlangens, zorgen, ambities te verdrijven. 
Richtinggevende teksten werden de Shodoka van Yoka Daishi, De soetra van de zesde patriarch (Wei‐ Lang) en de bloemlezing Zen Flesh, Zen Bones (Paul 
Reps). D.T. Suzuki , A. Watts en Graf von Durkheim werden belangrijke theoretici. 
Japan blijft leidinggevend: Zen beïnvloedde er poëzie, muziek, tuinarchitectuur en bloemschikken. 
Een verwaterde versie ‘wellness’ werd synoniem voor rust en ontspanning. 
Als “geneeskunde” betekent Zen een sober en beheerst leven alleen of in groep, soms erg moeilijk temidden de drukte en waan van dit land. 
 
 

 
Yoga’s 

 
De filosofische en godsdienstige achtergronden van het hindoeïsme heb ik eerder behandeld in Mijn zoektochten (WEL, december 2017) en De getuige deel 
3 (WEL, 2019). Yoga overstijgt (lichamelijke) geneeskunde, is ruimer, streeft naar transcendentie. 
Ik citeer uit Mijn zoektochten Blz. 68‐71:  
“Het geestelijk leven (sattva) verloopt moeilijk, botst voortdurend met de lagere wereld, vergt volgehouden zelfbeheersing. 

Sattva, wanneer vermengd met de andere goena’s (levenshoudingen: rajas of han‐
delen en hartstochtelijkheid, en tamas, begoocheling en inertie‐ heeft de volgende ken‐
merken: afwezigheid van trots, maar zuiverheid, tevredenheid, soberheid, het 
verlangen de Schriften te bestuderen, overgave aan God, waarheidsliefde, zelfbeheer‐
sing, vrij van hebzucht, doch gelovig, toegewijd, verlangend naar bevrijding, afkeer 
van deze wereld, voorts het beoefenen van de andere deugden die leiden tot God 
(Shankara’s Kroonjuweel van het onderscheidingsvermogen, naar de Engelse bewer‐
king door Swami Prabhavananda en Christopher Isherwood, New American Library, 
New York, 1970). 

Zulks kan door zeven yoga’s. Eerder had ik me verdiept in Patanjali’s Yoga soetra’s (of 
aforismen), in edities van M. Eliade (eerder technisch), Ch. Johnston en J. Hewitt. De 
gestresseerde westerling neemt doorgaans zijn toevlucht tot enkele oefeningen uit 

Hatha yoga en noemt deze, ten onrechte, “yoga”. De yoga’s zijn disciplines (“jukken” maar ook “verbindingen”, naderingen tot God) om het strakke hogere 
leven van Atman te midden deze wereld enigszins mogelijk te maken. Nu twijfel ik er aan of dit wel kan. 

Shankara Patanjali M. Eliade
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Hatha yoga tracht door ademhalingsoefeningen, allerlei houdingen en bewegingen, een gezonde sobere voeding en levenswijze/slaap het lichaam gezond te 
houden en geschikt voor meditatie. Het is geen sport! Evenmin is Inana yoga hersengymnastiek of goedkope dialectiek maar consequent nietsontziend door‐
denken ‐zoals ook betere zen wil. In Bhakti yoga uit de gelovige zijn toewijding tot Brahman middels rituelen, gebeden, geestelijke lectuur. De eigenlijke me‐
ditatie (Raja yoga) concentreert zich op een voorwerp, een probleem, of wordt “vrij” en dan “leeg”. Karma yoga betekent heilvol handelen, onbaatzuchtige 
hulp aan de zwakke en behoeftige van goede wil, zowel dier als mens. Sjakti yoga tot slot toont twee gezichten: met mate genieten van wat de wereld aan 
gezonde zegeningen te bieden heeft. Of een “meditatie” middels een gezellin (zoals met een god), maar zulke tantrische yoga kan leiden tot dubieuze luxe en 
erotiek, ver‐leidt. Het tantrisme (er is ook een boeddhistische variant) ziet de Werkelijkheid verbonden met maya (Sjakti, energie, wording) in een comple‐
mentaire polarisatie. Chit (zuiver Bewustzijn) is identiek aan Sat (Zijn) en Ananda (Zaligheid). Uitgebeeld als een god bijv. Sjiva met zijn Sjakti. Begeerten naar 
materieel genot (luxe in voedsel, drank, kleding, reukwerk, seks) wordt gesublimeerd tot geestelijke gemeenschap.  
De ketenen (pasas) blijken bevrijders. Fasen voor dit ritueel zijn: reiniging (bad), verheffing (gebed en meditatie) naar ‘herkenning van de identiteit’ Brahma‐
maya. Een ander beeld spreekt over het zich ontrollen van latente, potentiële energie (de ‘slangkracht ‘ van kundalini). 
Een goeroe, mantra’s, yantra’s (kosmische diagrammen cfr. mandala’s) en muziek moeten het proces begeleiden. Zulke ‘ontlading’ echter stelt m.i. quasi on‐
mogelijke eisen van onthechting aan de adepten. 
Meditatie is dé methode, samen met de daartoe verkregen onthechting, om een fysieke mens (vooral lichamelijk) en een psychisch zelf (beheerst door passies, 
ook het intellect kan tot passie worden) te transformeren tot een spiritueel wezen (Zelf), ooit opgaand in het Boven‐Zelf of Brahman. Een zijnde wordt zo Zijn. 
De mantra “Aum Mani Padme Hum” interpreteer ik als “Binnen het Geheel (Aum of Om, God) door meditatie, al dan niet in lotushouding (Padme) wordt de 
ziel/het geestelijk leven (Mani, Juweel) beschermd tegen (Hum) de gemengde menigte en de eigen lagere begeerten. Een levensleer!” 
Er blijven vragen, die ook gelden voor het boeddhisme en iedere andere mystiek. Zie hiervoor het boek. 
Dit is ‘geneeskunde’ van een hogere orde, vergt zware training levenslang. In het lichamelijk domein (maar een onderscheid is niet wenselijk) worden be‐
klemtoond de ruggengraat (houding), beheersing van het ademen, rust en vasten. Hatha yoga sterkt de wil (concentratie). Ascese wordt nagestreefd doch ge‐
temperd door Aristoteles’ maat (geen fakirisme). Verbanden enigermate met →psychosomatische geneeskunde, natuurgeneeskunde, healing.  
 

 
Acupunctuur 

 
Een eeuw? Nee, al vier millennia wordt deze gezondheidstechniek toegepast in Azië. In Europa vooralsnog aarzelend, vanaf de zestiger jaren (hippietijd, oor‐
logen in Vietnam gekoloniseerd door Frankrijk en de V.S.). Deze geneeskunde is in wezen preventief, steunt op regelmatige diagnose. De denkwereld sluit aan 
bij het belang van de levenskracht, in het Chinees ch’i. Levensenergie stroomt tweevoudig door een soort ‘kanalen’ ‐analoog met maar niet identiek aan ze‐
nuwbanen. Deze kunnen gestremd, geblokkeerd raken. Er gelden twaalf hoofdkanalen en 950 punten. Door middel van fijne naalden kan de acupuncturist 
steunend op diagrammen of zijn eigen intuïtie de wegen weer vrijmaken door bepaalde oppervlaktepunten te stimuleren. De impuls gaat naar de lagere 
centra van de hersens en vandaar naar het getroffen lichaamsdeel. Het gaat dus, zoals in de Hippokratische geneeskunde, om herstel van een evenwicht ‐hier 
de yin‐yang verhouding. Een Koreaans dokter ontwierp zelfs een elektrisch toestel dat verschillen in weerstand aan het huidoppervlak meet. Zo werd de be‐
handeling bijna mechanisch, als o.a. het voelen van de polsslag. In een Japanse variant, Sjiatsoe, worden punten op het lichaam met de vingers beroerd of 
gemasseerd om de ch’i te activeren. Moxibustie wekt ch’i op door op bepaalde huidplaatsen konusjes alsem te verbranden.  
Westere medici bleven struikelen over de  parallelle anatomie en ch’i. Zodat ze acupuncturisten in‐spe verplichten eerst de westerse orthodoxe opleiding te 
volgen. Hun doel immers is niet zozeer genezen als de twee belangrijkste ziekten bestendigen: macht en geld. 
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Chiropraxie en Osteopathie 
 

Niet alle alternatieve geneeswijzen behandelen gans het lichaam. Er zijn er die slechts gedeeltelijk en plaatselijk functioneren. Zo ‘’chiropraxie’ (Gr. cheir ‘hand’ 
en praxis ‘handelen’), tracht wervels en beenderen na verstuiking of val recht te zetten door een directe of indirecte ‘stoot’ en massage. Schouder uit de kom, 
geklemde halswervel, gewrichtspijn… dokters lieten zulke letsels graag over aan ‘gespecialiseerde’ “krakers”. Lieden die, met wellicht weinig scholing, over de 
natuurlijke gave (‘knack’) beschikken om een diagnose te kunnen verstrekken, door de juiste handgreep en massage het lichaamsdeel (been of spier) te ‘re‐
loceren’, de werking te herstellen en de pijn te milderen. Ook baden (hydrotherapie) helpen. Het medisch establishment keek neer op zulke manipulaties 
(niet op het resultaat) omdat de theorie tekortschoot, niet vlot kon verklaard of experimenteel herhaald.Geen wetenschap doch een kunst? Het letsel werd 
meestal veroorzaakt door slijtage, een verstuiking, breuk. Natuurlijk kan er een verband zijn met andere aandoeningen. Toch waren er pogingen tot duiding 
bij de Amerikaan A.T. Still (structuur van het beenderstelsel?) en de Brit H. Barker (bloedsomloop?). 
In de V.S. kreeg de osteopaat (Gr.osteon, ‘been’ en pathos, ‘lijden’) op de duur erkenning als dr., in Europa gerangschikt bij orthopedie. De praktijk concentreerde 
zich voornamelijk op rugklachten (lumbago e.d.) 
Chiropraxie, ook ontstaan in de V.S., had in Groot‐Brittannië een ander verloop. Vooral zenuwontstekingen werden behandeld, bijgestaan door radiografie 
voor de diagnose. De behandeling kreeg geen officiële erkenning, uit ‘jalousie de métier’ en interne verdeeldheid. Om de aanpak te ‘verwetenschappelijken’ 
werd zelfs een apparaat ontworpen, de ‘neurocalometer’ dat temperatuurverschillen meet langs de ruggengraat. De empathie en ‘knack’ blijven nochtans 
belangrijker.  
Wat alle assistenten bij officiële dokters (zo ook kinesisten) enigszins ergert is dat ze afhankelijk blijven van het voorschrift en de “controle” (niet altijd strikt) 
van een geneesheer.  
 

 
Spiritualisme 

 
Denkrichting en van daaruit levenswijze die niet de klemtoon legt op materiële aspecten van het bestaan, maar op spirituele. Zeer oud en ruim gebied, omvat 
alle →godsdiensten en esoterie, goeddeels ook →magie.  
Enkele hoofdrichtingen: 

• Animisme: wereldwijd het gevoel dat de natuur “bezield” is met krachten en entiteiten die het hic et nunc overstijgen, ook de dood 
• Magie: de “wetenschap” dat men deze krachten kan opzoeken en benutten o. m voor genezing 
• Godsdienst: omvat meestal een wereldbeeld met een indeling in materiële en bovennatuurlijke regionen en wezens (bijv. engelen en demonen)  
• Occultisme: een poging verscheidene “esoterische” richtingen en praktijken te ordenen 
• Spiritisme: in het verlegde van een eeuwenoud streven in contact te komen met overledenen.  
• Holisme, New Age zijn recente trends.  

Verband met genezing van lichaam én geest? Een geloof als in reïncarnatie verruimt de dimensies van leven en dood, dat doet ook een godsdienst die uitzicht biedt op 
een verder, bovennatuurlijk leven, een onsterfelijke ziel. Zij belooft een verder perspectief, niet zonder schuld en boete (zondebesef, karma). En vaak een kerk.  
Alle godsdiensten, magie en esoterie verwijzen naar dit verder perspectief. Meer bepaald →psychotherapie, gebedsgenezing, healing.  
→Psychosomatische geneeskunde wil een synthese zijn.  
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Psychosomatische geneeskunde, Psychotherapie 
 

Natuurlijk heeft elke, ook de primitieve geneeskunde, behalve met de lichamelijke toestand van de patiënt enigszins rekening gehouden met zijn levensom‐
standigheden, gemoedstoestand, gevoelens… Het spreekt vanzelf ‐weet het gezond verstand‐ dat het overlijden van een dierbare, zorg voor het gezin, ge‐
loofstwijfels, tegenkanting in de werksfeer, natuurrampen en strijd … invloed uitoefenen op zijn gezondheid. De vraag is in welke mate en hoe rekening te 
houden met deze invloeden. Zal de zorgdrager deze negeren, min of meer weglachen of minimaliseren of er terdege rekening mee houden, oorzaken en ver‐
banden onderzoeken? De verhouding lichaam‐geest (zelfs lichaam‐ziel) is nog steeds niet eenduidig of veelzijdig verduidelijkt in algemene geneeskunde. Er 
is wel verhoudinggewijs meer aandacht besteed aan deze problematiek in →Natuurgeneeskunde, Yoga, Autosuggestie en Healing. Zie voorts →Esoterica, Spi‐
ritualisme, →Een eeuw godsdienst, Een eeuw psychologie, Een eeuw psychiatrie. 
Zeer veel hangt af van het wereldbeeld waarin de genezer en de lijdende leeft, en hun tradities. Wat geneeskunde betreft de heersende richting. Worden 
ziekte en genezing toegeschreven aan magische eventueel demonische krachten, aan godsdienstige rituelen (bijv. gebeden, offers, bedevaarten ). Of aan wen‐
ken en praktijken voor een gezonde levenswijze (voeding, baden, oefeningen). Of aan symptoombestrijding (medicatie, slaapmiddelen, kinesitherapie).  
Dieper graaft gesprekstherapie. Er zijn verschillende vormen. De bekwame dokter (“De oude huisarts, vertrouwd met de zieke en diens gezin”) heeft altijd al 
grote waarde gehecht aan het persoonlijk contact met de patiënt, diens voorgeschiedenis, problemen en karakter. Hij neemt tijd voor een gesprek, beantwoordt 
vragen, geeft raad ‐kortom gedraagt zich als een vriend, kalmeert, tracht te begrijpen – soms zonder honorarium. Hij draagt geen schuld aan de verworden, 
geldzuchtige, pronkende en al bij al domme geneeskunde. Integendeel. 

Er zijn minstens twee zijden aan de Freudiaanse en post‐Freudiaanse psychoanalyse. Dit steunt op een materialistisch mensbeeld, grotendeels beheerst door 
herinneringen uit de kindertijd ‐vooral seksuele‐ en een driewerf gelaagde psychologie (het onbewuste Es, bewuste Ich en kritische Über‐Ich). De theorie zelf, 
steunend op het gefrustreerde en frustrerende Über‐Ich kan ex se niet objectief‐wetenschappelijk zijn. Door de beperking tot de eerste levensjaren en vooral 
seksuele libido wordt het mensbeeld vooringenomen en kreupel. Dat euvel hebben zijn leerlingen (A. Adler, K. Horney en vooral K.G. Jung) trachten recht te 
trekken en uit te breiden qua leeftijd en interessegebied(en). Het behoort tot de verdiensten van pionier S. Freud dat hij aandacht heeft gevraagd voor droom‐
onderzoek, verspreken en vergeten en andere “pychopathologie van alledag“, weerstand/verdringing e.a. Waaruit een theorie van neurose en psychose (meer 
dwangmatig, blokkeert). Een psychoanalyse wil vooral de “proefpersoon” (gevaarlijke term) zelf tot inzicht brengen in de eigen problematiek. Latere ontwik‐

A. Adler K. Horney K.G. Jung Cl. BernardS. Freud C. Rogers
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kelingen (o.m. C. Rogers) lieten de therapeut toe meer in te grijpen. Een traditionale analyse duurt lang, kost veel en dreigt de patiënt/cliënt te veranderen in 
een geliefde (door “transfer”), alleszins een prater. Er werden nogal wat beschuldigingen geuit tegen therapeuten wegens seksueel overschrijdend gedrag. 
Enkelen boorden vooral naar incest‐verhalen, fictief of niet (“memory mill” schreef Scientific American), bron van scheidingen en disputen. Winstgevend en 
binnen het schema. Sliep Elly als baby met haar grootvader? 
In deze optiek is het evenwicht verbroken door een gestoorde psyche ‐met lichamelijke gevolgen, zie Breuers studie van hysterie. De evolutie van de genees‐
kunde beklemtoonde een mensbeeld dat uitging van het anatomisch grondplan. In deze →Allopathie (met grote invloed van Cl. Bernard, Pasteur e.a.) lijkt het 
lichaam belegerd door bacillen, microben, virussen en verdedigd door een wankel immuunsysteem (gelukkig op basis van een soort homeostase ‐basiseven‐
wicht) bijgestaan door een chaos aan pillen, injecties, vitamines, vaccins e.d. De interactie lichaam‐geest is dan een burgeroorlog met als gevolg verwondingen 
van het hart, de longen, spijsvertering. De vijanden legio: fysisch, chemisch, bacteriologisch (de drie heten ‘organisch’). Voor elke kwaal een poeder of pil, het 
aantal voorgeschreven antibiotica, amfetamines, vitamines alarmerend. Desondanks verlengde de levensduur, een telkens opgelapte machine. 
Psychosomatisch? Het kan geen toeval zijn dat ik in de periode rond en na mijn scheiding zo vaak ten val kwam met allerlei breuken (rechterbeen telkens: 
scheenbeen, enkel, onder de knie, heup ‐tweemaal de rechterpols): tekens van een gebroken hart? Kwam daarbij: einde van het antiquariaat, financiële on‐
zekerheid, advocaten, nieuwe beroepen (journalist en lesgever), vijf keer een verhuis. Dit voor iemand die vooral houdt van gemoedsrust! De therapie werd 
mechanisch, van radiografie naar kinesist (de enige met tijd en empathie). Het beste genas mij een hernieuwd godsgeloof. Hoe vaak heb ik niet gebeden: 
”Herstel asjeblief mijn evenwicht…”? Een constante bleek het schrijven. Soms ook hielden lesgeven en de andere actviteiten van WEL mij in leven. 
Psychosomatisch? De huidige pandemie ervaar ik als een psychose. De achtergronden (Biologisch wapen? Oefening in dictatuur? Campagne voor een vaccin?) 
blijven duister. Vooral wordt dag en nacht een klimaat van angst, bangmakerij in stand gehouden. Nu al blijkt dat er meer mensen (o.m. in woon‐zorgcentra) 
zijn omgekomen ten gevolge van de “ernstige” maatregelen (verbod op bezoek, samenkomsten als begrafenissen, sport, horeca, reizen, bioscoop …) opgelegd 
vrij willekeurig en zelfs tegen grondwettelijke vrijheden in. Er zijn ook beduidend meer zelfmoorden en faillissementen dan normaal. Politiestaat waarin het 
boetes regent. Het werd een oefening in manipulatie, massacontrole. Met veel leugens over aantallen opnames en overlijdens dagelijks gebracht door me‐
diageile virologen en kritiekloze “journalisten”. De (allopathische, mechanische) “geneeskunde” heeft ernstig gefaald. Het beleid kwam in handen van “exper‐
ten” (specialisten van een nietig onderdeel van geneeskunde, vakidioten zonder ervaring of inzicht in politiek, economie, psychologie, recht. Bovenal zonder 
empathie voor de slachtoffers. Sommigen handelden vanuit een Darwiniaanse “gezondheidseconomie” (een lijk is goedkoper dan een te verzorgen bejaarde), 
getalmatig en repressief. In plaats van tijdig (!) te zoeken naar een vaccin, dit ordelijk te testen, aan te leren hoe men het immuniteitssysteem kan versterken. 
Het publiek beschouwt deze karikaturen terecht als tv‐geile, knechten van een geheime agenda. Zij hebben de geneeskunde grote schade toegebracht. 
In een nieuwe stroming (H. Wolff, H. Selye) werd de impact van stress op de gezondheid nagegaan. Stress kan het gevolg zijn van de hektische levenswijze van 
deze tijd, zorgen vanuit de werksfeer, gezin en familie. Overspanning en burnout werden te populaire begrippen. Bovendien zijn er teveel media vol reclame 
en propaganda; de natuur verloedert en krimpt (of werd een factor van dreiging in klimaatneurose). Veel hedendaagse kwalen blijken beschavingsziekten 
bijv. autisme (deels veroorzaakt door kleinere gezinnen met ouders altijd “zonder tijd”), a.d.h.d. en hyperventilatie (nervositeit door te snel levenstempo en 
teveel verstrooiingen), ademhalingsstoornissen w.o. astma (o.m. door luchtvervuiling), eenzaamheid (ondanks/wellicht door mediaverslaving en een algemeen 
egocentrisme). Het gebruikelijke houvast (gezin en familie) ging verloren door een epidemie van echtscheidingen en ontwrichte gezinnen deels door het fe‐
minisme (m.i. een georganiseerde jalousie). Partijpolitiek is wereldwijd in diskrediet geraakt (zie de vele oorlogen) en verviel tot een cynisch spel van profijt 
en kiezersbedrog. Welke ideologie ging vrijuit? Ook het geloof biedt geen houvast meer door de schandalen, eeuwen van onrecht op grond van religie, het 
materialisme. God schijnt een illusie, of fulltime afwezig. De wetenschap dient zich vaak aan als nieuwe god, maar wordt telkens ontzenuwd. Zeker in het 
westen moet het christendom baan ruimen voor een islam die nog eisen stelt, een boeddhisme of hindoeïsme die doen vergeten. De beschaving lijkt funda‐
menteel ziek, verdoofd door teveel (virtuele) drukte. Het is duidelijk dat in deze ont‐waarding allopathie (symptoombestrijding) tekortschiet.  
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Enkel een sterk geloof en daardoor geleid geweten (filosofisch en/of godsdienstig) kan de huidige malaise genezen. De remedies die we veelal zien (antide‐
pressiva en andere drugs, het aloude alcohol, wellness‐kuren) zijn niet meer dan tijdelijke ersatz voor een wezenlijk tekort. 
Langdurige frustratie kan een oorzaak worden van ziekte w.o. maagzweren. De ziekte zelf (eigenlijk een waarschuwing) is soms een poging tot zelfbescherming, 
indien niet de genezing dan toch een periode van aandacht en zorg door anderen (cfr. Molière’s Le malade imaginaire). De primitieve reflexen komen in 
botsing met de moderne levenswijze en sociale normen‐vandaar frustratie vandaar hoofdpijn, eetstoornissen en overspanning. 
Het mogelijk verband tussen aandoeningen en zulke stress is lange tijd door het medisch establishment (zoals ook andere “nieuwe” inzichten) genegeerd, 
doodgezwegen. Kanker lijkt een onvermijdelijk gevolg van verouderen maar kan ook emotionele en sociale oorzaken hebben. De behandeling zal dus niet 
(enkel) standaard zijn met o.m. chemotherapie, bestraling, vitaminekuren e.d. maar ook meer individueel op de patiënt gericht, op zijn emoties en denkwijzen. 
Niet alleen kwaadaardige cellen en microben tasten het lichaam aan. Niet enkel chemische procédés, nucleaire en kine helpen genezen (laat staan tranquil‐
lizers!).  
Geneeskunde is een zeer complex geheel geworden, met tal van specialisaties (“in die gang radiologie, in die orthopedie, in die gips…”), elk nuttig doch geen 
die de patiënt als “mens” kent of wenst te kennen. Hij is een nummer, dossier, fiche, eventueel met een bundel radiografieën en zeker de laatste factuur. Voor 
“moeilijke” gevallen ‐als ook de psycholeptica niet volstaan grijpt men naar “strengere maatregelen”: opsluiting, shocktherapie, zelfs leucotomie of lobotomie. 
Klachten vreest men niet echt: de vakidioot krijgt meestal gelijk, het dossier raakt zoek of hoe dan ook “patiënt was allergisch”. Er zijn teveel experten, zoals 
ook de recente pandemie heeft getoond, waanwijs pronkend, elkaar tegensprekend en liefst op tv. Hun specialiteitje wordt het heelal. 

 
Een trend gegroeid uit het behaviorisme gelooft in ‘conditio‐
ning’ (J.B. Watson, H.J. Eysenck), trainen tot gezondere ge‐
woonten (bijv. afleren te roken, drugsontwenning). 
Psychotherapie is geëvolueerd eerder in de richting van Rogers 
(je eigen problemen herkennen, streven naar het sociaal aan‐
vaardbare, zelfrespect) dan van Freud; groepstherapie werd 
zelfs koffieklets, de therapeut een kameraad. De normen ge‐
zond verstand, geduld en vriendelijkheid en dat is veel. 
Maar zo is de wereld niet. Hoe in een krankzinnig makende we‐
reld “normaal” zijn? Een vraag van Laing, Szasz en anderen uit 
de →antipsychiatrie‐beweging. Moet je niet eerst de maat‐
schappij veranderen?  

Het is een feit dat het organisme is overrompeld door ziektekiemen, doch hoe kwam het zo ver? Wat/Wie heeft onze levenskracht aangetast? 
Een neo‐liberale ja eschatologische trend (‘Great Reset’) uitgaand van miljardairs (B. Gates, Kl. Schwab maar verder trekkend het spoor van Amerikaanse eu‐
genetici en behavioristen als de Rockefellers en Galton) droomt van een Nieuwe Wereldorde.  
De agenda van deze utopie is verontrustend: 

1 De wereldbevolking moet drastisch verminderen 
2 te controleren middels geavanceerde ‘veiligheidstechnologie’ 
3 de kleinhandel verdwijnt ten gunste van multinationals, en 
4 één wereldregering krijgt de macht. Dit alles is geen geheim, vaak gepubliceerd o.m. als “Event 201”. De huidige plandemie en daarop volgende vaccinatie 

J.B. Watson H.J. Eysenck B. Gates F. Galton
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worden gezien als middel voor deze Grote Schoonmaak: met het vaccin wordt de nanochip luciferase ingebracht. Herlees Huxley, herlees Orwell. Komt Lu‐
cifer terug? Het enige wat telt voor de miljardairs is nog meer geld… 

 
 

Healing in christelijke sfeer 
 

Er zijn veel christelijke kerken, grote en kleine (soms ‘secten’ genoemd). Omwille van hun gelijkaardige rituelen en de nadruk op genezing heeft het zin hen 
samen te behandelen. Wat hen bindt is de gelovige sfeer met Christus als uitgangspunt en voorbeeld. De levenshouding is ‐met varianten‐ niet‐materialistisch. 
We kunnen bij elk onderscheiden: 

• Een of meer voorgangers: Diens persoonlijkheid, ‘charisma’ is van groot belang, zo ook zijn redenaarstalent. 
• Gewijde lectuur: Meestal passages uit de Bijbel, soms nog uit devotieboeken. 

• Gebeden: Smeekbeden, wijgebeden, voorbeden en dankzeggingen bij allerlei gelegenheden. 
• Muziek, samenzang: Traditionele religieuze gezangen w.o. psalmen, met begeleiding door orgel of harmonium. Vaak aangevuld door een koor en  

solist(en).  
• Getuigenissen: Gelovigen over hun leven, een ongeval of ziekte. Meestal n.a.v. vragen van de voorganger. 
• Handoplegging of andere geneeskrachtige gebaren: Na een ‘opwekking’ (“Sta! Ga!” enz.) door de gebedsgenezer. Hij legt de handen op, ‘duwt de kwaal 

weg’, bidt aldoor, beveelt genezing (of demonen weg uit het lichaam), raakt het getroffen lichaamsdeel aan, bevestigt wat spuugsel daarop, vergeeft  
zonden (Was de aandoening een straf?). 

• Min of meer sacrale voorwerpen: Kaarsen, bloemen, bel, kruisen, afbeeldingen en posters. . 
• Godsdienstige kalender: Sommige groepen hebben een vaste lokatie en bijeenkomst‐agenda (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks). Er zijn bijzondere 

vieringen en herdenkingen. 
 
Dit zijn algemene patronen. Meer specifiek bijv. Christian Science, uitgewerkt door de Amerikanen Phineas Quimby en Mary 
Baker Eddy. Vermits pijn en ziekte zich in de geest afspelen kunnen ze ook daar genezen. De ziekte wordt beschouwd als een 
illusie die door Gods toedoen kan verdwijnen. Telepathie kan werkzaam zijn (genezing op afstand), net als autosuggestie, doch 
God blijft de gids. Hij zorgt voor liefdevolle verbeelding. Anderen bootsen de genezingen na uit het Nieuw Testament, niet zonder 
massahypnose: opzwepende kreten (“Praise the Lord!”, ”Lord, have mercy!” “Hallelujah!”) en ritmische muziek, zelfs dans in ne‐
gerkerken en bij revivalists. De sfeer voert mee. Zoals ikzelf meemaakte (Osborn, Maas Veld, Den Haag, 1959 voor mijn groot‐
moeder die aan suikerziekte leed): sommige rolstoelpatiënten gingen opgehitst rechtstaan, zetten enkele stappen en vielen na 
een poos weer neer. Zulke extatische “genezingen” blijken zelden permanent (deze bij orthodoxe dokters evenmin). Ook bepaalde 
‘televangelists’ ontketenen therapeutisch geweld. 
Het medisch establishment aanvaardt geen mirakels die de eigen werking bedreigen. Of de diagnose van de kwaal was onzorg‐
vuldig, of fout geïnterpreteerd, of “hysterisch” ten gevolge van de sfeer, of het resultaat van (massa)hypnose, of andere inbeelding, 
of bijzonder kort van duur, of ordinair bedrog. Alles liever dan een wonderlijke genezing. 

Dat establishment, bijv. in hospitalen, vermijdt inmenging van geestelijken, op gebed na. Handoplegging e.d. ongewenst, “zou doorkruisen het gebruikelijk 

M.B. Eddy
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therapeutisch parcours”, slechts voor verwarring zorgen. Godsdienst is geen wetenschap, en daarmee uit. Wat met meditatie en gebed? Kan men deze (in 
een katholieke of protestantse kliniek) verbieden? Cortisone brengt meer op, althans financieel. 
Het is nodig te herinneren aan het uitgangspunt van dit hoofdstuk over alternatieve geneeskunde: enkel het resultaat (verhoopte genezing) telt, de rest is bij‐
zaak. Indien daartoe volstaat ‘een liefdevol, onbaatzuchtig  gevoel’, dan is dat zo. Een zegen. Het ontbreken van empathie zal de meeste medici (en politici) 
onbekwaam verklaren. Dat geldt ook voor verpleegkundigen. 
Ook de R.K.K. tracht sceptisch te zijn ‐doch dat standpunt is onderhevig aan wisselingen van de plaatselijke kerkelijke politiek, zie de evolutie van haar houding 
in Lourdes, Fatima en Medjugorje. 
Je zou ook kunnen… Zonder oratorisch talent, zonder Schriftcitaten, zonder bidden, zonder koor en orgel, zonder getuigenis, zonder wijgebaren, zonder 
wierook, zonder agenda… Zoals monnik Cassianus, aartsbisschop Fénelon, priester Escriva aanraadden … gewoon vragen als een kind wat je nodig hebt.   
 

 
Hypnotherapie 

 
De inbreng van hypnose in het genezingsproces van hypnotherapie is belicht vanuit de beïnvloedbaarheid van de patiënt, de relatie tot slaap (vaak aanbevolen), 
elektriciteit en dierlijk magnetisme (in Mesmers tijd), het verband met slaapwandelen (somnambulisme), het belang van de juiste sfeer (juist ingeschat door 
Mesmer) en hulpmiddelen (herhaling van de oproep, gedempt licht/een roterend voorwerp, muziek), de toestand van de patiënt (onzeker, hysterie,epilepsie), 

effecten (het geloof in wat gesuggereerd wordt, involgen van bevelen, pijnstillend, 
soms minder blozen of stotteren, uitrusten, regressie naar het verleden, transfer?, 
verzet van het medisch establishment want te ongewoon, concurrentieel… 
Veel aspecten dus, maar de voornaamste lijken mij de verhouding hypnositeur‐ ge‐
hypnotiseerde. Wat markeert zijn persoonlijkheid en houding? Is dat voldoende on‐
derzocht bij Braid, Charcot, Breuer? Afstandelijk of juist niet? Stem, gebaren? Tempo? 
Wat maakt een persoon ontvankelijk voor zulke suggestie? Voorgeschiedens? Een‐
zaamheid, verlangen? 
Nog heel wat mysterie in deze schemerzone. Veel is niet duidelijk. Dat maakt echter 
hypnotherapie tot een geneeswijze voor de (un)happy few. Niet te veralgemenen.  
Een moderne variant is ronduit gevaarlijk: het dag in‐dag uit bewerkt worden door 
zeer suggestieve media, vooral tv en internet; Met miljoenen versufte verslaafden. 
Massahypnose leidt tot massapsychose, een oefening in dictatuur, massacontrole. 

 
 

Autosuggestie 
 

Een hypnotiseur suggereert of beveelt. De ‘proefpersoon’ is daar ontvankelijk voor of niet. Emile Coué, een Frans apotheker uit de negentiende eeuw, 
stelde de vraag of de gegadigde zich niet zelf kon hypnotiseren. Zonder bijkomende kosten (medicatie) of slechte bedoelingen. Als je verbeelding stigmata 
kan teweeg brengen, schuldbesef en trance en een groot deel van geneeskunde sowieso op een placebo‐effect steunt, kunnen dezelfde krachten niet 

J. Braid J.M. Charcot J. Breuer
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ingezet om te genezen? Kan de zin “Elke dag, op wat voor manier ook, word ik beter en beter…” ‐indien vaak genoeg herhaald‐ 
tot een dogma worden, een geloof, een discipline? De onverpoosde suggestie kan slaap uitlokken, wat gezond is. Pijn verminderen, 
je beschermen tegen anderen. Sommigen versterken deze kracht‐van‐het voorbeeld door “visualisatie” van een ideaalbeeld, een 
heilige of wijze (of voor velen politieke leider). 
Ik heb een vrouw gekend die veel mensen hielp, zonder grote woorden, en geloofde in een “positieve” ingesteldheid. Ze vermeed 
negativiteit en kritiek van “toxische”mensen, die ze beschouwde als chronisch vergif. Twijfel en pessimisme taboe, het positieve 
overheerst. Omdat ze zelf een boodschap van onderlinge hulp en verzoening verspreidde, geloofwaardig. Waar ze ervoer dat 
velen zich vals en onbetrouwbaar gedroegen verkoos ze te zwijgen. Toen ik haar voor de voeten wierp dat ze zichzelf wat wijs‐
maakte, tegen beter weten in vasthield aan illusies (“De wereld is niet zo idyllisch…”) antwoordde ze: “Best mogelijk, maar wordt 
de wereld hier treuriger van of beter?” en “Geloof doet wonderen!” 
Uiteindelijk een keuze: je wil dat de mensen goed zijn, jij hen kan veranderen door het goede voorbeeld. Comedie? Zelfbedrog? 
Apostolaat? 
“Positief denken” (lees N.V. Peale en de brochures over autogene training door J.H. Schultz en O. Vogt) kan zeker invloed uitoefenen ‐zoals godsdienst en ide‐
ologie (en massahypnose). Afhankelijk van je temperament en geduld en vooral wilskracht.  
 

 
Stralingen 

 
Gedurende eeuwen zijn mensen in de ban geweest van geheimzinnige stralingen. Ook medici. Vanuit de sferen van alchemie en astrologie (Paracelsus) voelde 
men verborgen correspondenties en krachten, het lagere beïnvloed door het hogere. Dieren, planten maar ook gesteenten “geregeerd” door planeten en de 
Zodiac. Bewerken zij hun invloed middels schakeringen van licht en duister (zie hemelse en demonische wezens), via trillingen en stralingen? Zulke vermoedens 
ouder dan de 16de‐17de eeuw (H.C. Agrippa, Paracelsus), enkelen vermoedden de raadselen van barnsteen en magneten. Hoe verklaren dat geliefden en ver‐
wanten onmiddellijk, zonder spraak of andere tekens elkaar kunnen verstaan? Mesmer gewaagde van “dierlijk magnetisme”, zijn sessies werden een mengeling 
van magnetisme, baden en luxe. In dezelfde periode begonnen experimenten met elektriciteit (Ampère), demonstraties met bliksem en kikkers. Hypnose ‐

E. Coué

C. Agrippa A.M. Ampère W.C. Röntgen N. Tesla C. von ReuchenbachP. en M. Curie
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bekend door Braid, Charcot e.a‐ wekte nog meer verwondering. Een eeuwenoude stilte werd en bleef doorbroken door telefonie, radio… Zelfs het compacte 
lichaam sprak, werd (enigszins) doorzichtig met de ontdekking van x‐stralen (Röntgen). Studies in optica en andere gebieden van fysica toonden een ruimer 
spectrum van licht en/of geluid: infrarode en ultraviolette straling. Spectroscopie werd een vast onderdeel van astronomie. Toen tegen het einde van de 19de 
eeuw ook radio‐activiteit was onderzocht (het echtpaar Curie) bleek het heelal een zindering van trillende goeddeels onzichtbare golven. Zwaartekracht, lang 
bekend, kreeg nieuwe formules‐radar vleugels. En kwade geesten speculeerden over “dodelijke stralen” (Tesla, laser). 

Ondertussen bleek (dankzij microscopen) het lichaam een atelier van bacillen, bacte‐
rieën, microben en virussen omheen een dubbele spiraal (voorlopige beeldspraak)‐ 
ons kostbare brein een herberg vol miljarden neuronen, elektrisch‐chemisch actief. 
De eenheid zoek? 
Toch blijven er nog vragen. Waar en hoe is de ziel? Hoe richten zich trekvogels? Broed‐
vissen? Zeehonden en pinguïns? Hoe communiceren mieren, wespen? Wie zich ver‐
diept in het dierenrijk verwacht nog meer stralingen, vibraties, tekensystemen. 
Het ‘vreemde’ ,’onbekende’ kreeg vele benamingen. Behalve de honderden in antro‐
pologie, godsdienst en magie, volkskunde en oude verhalen …’Xeno’, ‘xenologie’ (F. 
Maack), ‘Orgone’ (W. Reich), ’zesde zintuig’, ’Odyle, odic, Od’ (K. von Reichenbach), 
’Vril’ (E. Bulwer‐Lytton),’ X‐faculty of ‐factor’ (C. Wilson) e.a. 
In dit gezelschap vormen aardstralen een constante. Bijna archetypisch de gebogen 
man die ‐de gevorkte hazelaarstok (of koperen wig)in de aanslag‐ het landschap be‐

loert op zoek naar een bron, beekje, grot. ‘Divining’ heet het in het Engels. Reageert hij op straling? Het voelt alsof de roede omlaag getrokken wordt. Krachtig 
of zwak. Door het water? Door autohypnose, autosuggestie, begoocheling? De kenners (Baron von Reichenbach, Chevreul, abbé Mermet, abbé Bouly, mlle 
Chantereine) gissen. Sommigen vervangen de wichelroede door een pendel (gebruikt door helderzienden, spiritisten boven een ouijabord, ter afwisseling 
van het omgekeerd glas). Er is sprake van de etherische sfeer ‐zoals voor een aura of etherisch lichaam‐ en zo ontstijgt het roedelopen het aardse niveau. Er 
is sprake van stoornis door de aanwezigheid van sceptici, een klacht gehoord bij alle E.S.P.‐experimenten, zowel in de Society for Psychical Research als later 
Rhine’s proeven met telepathie. 
Met ‘radionics’ verschoof de belangstelling van radiësthesie naar geneeskunde. A. Abrams, dokter uit San Francisco, ontwierp een ‘Box’ die de straling van 
lichaam(sdelen) zou capteren en zo hun gezondheidstoestand. De diagnose steunde op warmteverschillen en vibraties. De medische sector reageerde furi‐
eus “weer een concurrent!” en overlaadde het toestel met spot en laster ‐heel anders dan tegenover elektrochoc, nochtans gevaarlijker. Deze nieuwe toe‐
passing bleek delicater dan het opsporen van water (met bewezen resultaten) doordat de verwachte straling zwakker was of makkelijker gestoord (door 
metalen geleiders, magnetische/elektrische interferentie in de buurt.) “Fraude!” gillen dokters, “Onze zintuigen kunnen dat soort straling niet of niet meer 
capteren” antwoorden adepten. Ooit weer? De geschiedenis van wetenschap en technologie laat het vermoeden. Hoe zouden bourgeois uit 1850 reageren 
op onze tv?  

E. Bulwer-Lytton C. Wilson J.B. Rhine
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Besluit geneeskunden 
 
 
 
De evolutie ca 4000 jaar geneeskunde ging van magie en natuurgeneeskunde, vanaf de zeventiende eeuw van allopathie naar weer meer “alternatieve ge‐
neeswijzen” ‐drie eeuwen lang gediscrimineerd. Het numineus wereldbeeld werd meer en meer materialistisch, Darwin verving Hippokrates, specialitis het 
oorspronkelijk holisme, “gezondheidseconomie” medelijden. 
Grosso modo zijn er vijf benaderingen: een die vooral betrouwt op de natuur (→Natuurgeneeskunde, herbalisme, homeopathie, chiropraxie en osteopathie, 
acupunctuur), op bezinning (zen, yoga’s, autosuggestie), godsgeloof (spiritualisme, healing), psychologie (hypnotherapie, psychosomatische geneeskunde, 
psychotherapie) en technologie (allopathie, stralingen). Met uiteraard mengvormen. 
De wijze (of voorzichtige) onderzoekt ze alle en kiest in overeenstemming met zijn karakter en ervaringen.   
Na ziekenzusters gingen bureaucratie en technologie de hospitalen domineren, in het Westen gesteund op ziekteverzekering. Tegelijk wendden de dokters 
zich meer tot symptoombestrijding en farmacopee dan tot preventie. Dit “systeem” heerst In quasi monopolie. Nieuwe “beschavingsziekten” doken op (van 
polio tot stress; autisme en aids, anorexia nervosa en obesitas). Mensen leven nu langer (ca 80 jaar) maar in rusthuizen, en grotendeels chemisch “aan de pil”. 
Tijdens de laatste decenia is de officiële geneeskunde meer mechanisch geworden met meer machines als hulpmiddelen w.o. ook meer ruilorganen, prothesen, 
gadgets, informatica en artificiële intelligentie. Dit zal toenemen. Ten koste van menselijkheid? 
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Eindwerken UWLM 
(Tussen 1999 en 2020 totaal 61 –de lijst is alfabetisch)  
 
                    S. Antonis Rome. Een monument van een stad (2004) 
                    J. Arets Heksen en duivels in de beide Limburgen (2004)*b 
                    M. Baeten Een plaats om te slapen. Een jeugdroman (2014) 
                    El. Boddez Altijd zondag (2015, gedichten) 
                    P. Budai Opstellen van stambomen. Een praktische handleiding (2003) 
                    Kr. Callaert Formele logica: een lege doos waar alles in past? (2005) 
                    H. Catteau Grafgeheimen (Roman, 2011) 
                    Chr. Claes In de schaduw van de banaan (Reisreportages, 2005) 
                    Chr. Coenegrachts Verstild verlies (Gedichten, 1999) 
                    J.Ph. Cols De Woeste Landen. Jeugdboek voor 10‐13 jarigen (2004) 
                    L. Coremans Een blik in de achtertuin van West‐Europa. Epische verhalen uit Finland en Estland (2003)  
                    L. De Bondt “A long hot summer”. 8.093,9 miles: van “the big apple” naar Frisco in 52 dagen (1999)  
                    V. De Jonghe Piet Van Aken 1920‐1984. Biografische schets (2007) 
                    W. De Keyser Tijd van de draken (Thriller, 2004) 
                    B. De Munnynck Zomer aan de Zwarte Zee. Vier weken in de Oekraïense badstad Odessa (2003) 
                    S.D’Hertefelt Ondeelbaar (Prozagedichten, 2008) 
                    Tj. Distelmans Academie Woord (Interviews, 1999) 
                    J. Donckers Zoutgeest (Gedichten, 2008) 
                    L. Geudens Porto – een ontdekkingsspel (2010) 
                    Gh. Gilissen Als een roos in de winter (Poëzie, 2004) 
                    C. Haesendonck De jurk (Roman, 2007)*b 
                    I. Hermans Gezichtspunten voor een verruimd begrip van het heelal en de aard van de materie (2002) 
                    D. Jennen Kort en krachtig (Kortverhalen en gedichten, 2011) 
                    L. Kuijken Kameleon (Jeugdroman, 2015) 
                    H. Lagast Wat scheelt er? (Verhalen, 2019) 
                    Fr. Lambrechts Op zoek naar de ziel van verre landen (Reisverhalen, 2013) 
                    D. Lefever De ziekte van het buitenland (Gedichten, 2004) 
                    Cl. Mertens De Madonna’s van Scherpenheuvel (Historische roman ,2012)*b/ 
                    V. Mertens Het mysterie van Göteborg (Jeugdroman, 2013) *b 
                    L. Meuris De maan staat blank (Gedichten, 2014)*b 
                    N. Meynen Afgrondig. Columns (2014) 
                    Kr. Oosterlinck De Passie volgens Charon. (Dagboeken, 2015)  
                    L. Organe Verzen in een voetspoor (Gedichten, 2020) 
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                    A. Peeters Niets bijzonders. Fragmenten uit het dagboek van een lerares (2015)  
                    I. Pollet De blinde aanloop naar de poel (Novelle, 1999) 
                    A. Rogge Een aura van deugden (Roman, 2008)*b 
                    E. Rottey Het huis Dingelom (Fantasy, 2005) 
                    Th. Scheers Ik zie wat er niet is. Getuigenissen over en door kansarmen (2012) 
                    N. Segers In druk uitgedrukt (Gedichten, 2008) 
                    H. Spaas Zoektocht van een onbetekenend stofje in het heelal (autobiogr. schetsen, 2014) / 
                    I. Steenwinkels De stem van rode sneeuw (Poëtisch reisverslag, 2003) 
                    T. Therry Alles wat kronkelt (Gedichten en tekeningen, 2014) 
                    T. Toelen Baudolino en de Alexanderroman – Een historische benadering van de verovering van het Romeinse Rijk door 
                    het christendom en het godsdienstsyncretisme in het Middellandse Zeegebied in de eeuwen rond de  
                    erawisseling. (2003)  
                    A. Vanbiervliet Humoreske .(Cursiefjes, 2004)  
                    A. Van den Broeck De groei van een medium. (Historiek radionieuws, 2008) 
                    A. Van der Perre‐De Troyer Gedichten. (2003)* 
                    L. Vanderwegen Residentie Hazewind. (Fictieve memoires, 2003) 
                    C. Vandeweyer Snorri (over een Vikingmeisje, 2014) 
                    J. Van Hoovels Beesten die in en rond ons huis leven en sterven  (Dierenverhalen, 2013) 
                    A. Van Malder Reizen in Mali en Niger ( 2000)/ 
                    Cl. Vanuytven Verkleurmannetjie. (Jeugdboek, 2006)*b 
                    L. Vekemans Precolumbiaanse Meso‐Amerikaanse literatuur: Azteken en Maya’s, met Nederlandse vertalingen van de oude 
                    teksten. (2008)* 
                    M. Verheecke Hans Andreus.( 2001)/ 
                    M. Verheyden Een theoretische en poëtische kijk op autisme bij schoolgaande jongeren.(2009) 
                    Ch. Verhulst Droom mij… (Gedichten en schilderijen, 2005) 
                    B. Vermeer Medea & Brutus (Gedichten, 2002)*b 
                    G. Vermeulen Vier winden, vier werelden. Een bundel reisverhalen. (2004)*b 
                    Fr. Verschaeren Drifthout  (Reisverhalen, 2000) 
                    L. Verstraeten Vaders verjaardag ( Eenakter, 2012) 
                    K. Vertessen Cursiefjes (1999) 
                    G. Vits Wiking Nand. (Oorlogsnovelle, 2008) 
                    I. Weber Le désir d’être. Een eenakter over verloren dromen en verborgen verlangens. (2006) 
                    G. Willems Van Sir Francis Bacon tot Aphex Twin. Een reis doorheen de geschiedenis van de elektronische muziek en de 
                    relatie met bepaalde media. (2008) 
 
*b Verschenen in boekvorm
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Gedichten

Er zijn geen woorden meer 
 
Als alles al gezegd is 
omdat het leven een gevecht is 
waar de dagen te lang zijn  
en de mensen ’s nachts bang zijn 
waar je wereld te klein wordt 
elke kwaal een medicijn wordt 
waar je niet meer geniet 
het schone niet meer ziet 
waar overleven een plicht is 
elke dialoog een gewicht is 
waar stilaan uitdoven een recht is 
omdat alles al gezegd is. 
 
 
 
29 maart 2018 

Elisabeth Boddez 
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En we zijn wat we zijn, mag ik zeggen: de dienaars van het 
verval. We zijn geestelijk leeg. We zijn leeg met stukken 
hout omkranst en uitgeleefd. Je vindt van ons, wat nog 
rest, open bakken met overschotten van hout en planken. 
Er staan wat graffiti op de muren aangebracht. Ze zijn zon-
der betekenis.  
In deze hangars zijn nog buizen opgehangen uit ijzer en 
zink, de sporen van de tijd hebben ons diets gemaakt dat 
er geen enkel beginsel van werk hier nog te zoeken valt. 
Alles is voorbij.  
Op de gronden staat alles ondersteboven en ligt het zon-
der enig besef. Het onkruid tiert welig. Niets heeft nog een 
zinnige  
gedaante of heeft nog een boodschap.  
Wat een nare bedoening.  

Ingrid Lenaerts 

Foto’s Jean Schoubs 
De tand des tijds 
Uitgave KVLS



25

 
ik moet dan onkruid zijn 
 
 
het soort dat niet echt hoort 
in aangelegde tuinen 
 
 
het soort dat ondergronds 
bij iedere lente twijfelt 
 
 
hardnekkig bovenkomt

Lieve Thiebaut 
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ik open de deur van de dag 
wacht in de gang op woorden gemis 
het behang blijft roekeloos kil 
  
ik open het raam van de middag 
vertel lege verhalen aan stoffige gordijnen 
ze spreken niet tegen, de ramen tranen 
  
ik verzin het licht bij valavond 
ervaring huist in het donker 
goedheid bezoekt de nacht 
  
ik bewaar mijn slaap in een doos van karton 
de muren zwijgen 
 

Tine Verschoot 
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Reisbericht

In Japan 
 
 

Flip Cuijpers

KyŪshŪ 

 
Langzaam zet het lege lijnvliegtuig zijn sierlijke daling boven de halfbewolkte Japanse Zee in en na wat wolken‐
flarden zie ik voor heel even de kalme blauwe golven en witgrijze gebouwen alvorens zachtjes te landen in Fu‐
kuoka. Niet meer dan vier Japanners en ikzelf komen het enorme toestel uit. En terwijl ik door de slurf loop, zie 
ik boven mij een wachtruimte vol ongeduldige Europeanen, Aziaten en Amerikanen. Klaar om het land zo spoedig 
mogelijk te verlaten en hetzelfde vliegtuig naar Seoel te nemen. Wanneer ik iets later bij de douanebalie kom, 
pakt een zenuwachtige beambte met gekromde Japanse neus mijn paspoort en vraagt: 
              ‐ ‘What are you doing here sir?! Don’t you know it’s dangerous?’ 
              ‐ ‘Uhm, yes sir.’ En terwijl er een rilling over mijn rug loopt, zeg ik zacht: ‘I am here to visit my friends in 
                 Tokyo. They say there is no problem.’ 
Nors kijkt hij me aan en zet dan vlug enkele stempels met de datum 19‐03‐2011, en als ik mijn weg vervolg roept 
hij me nog na: ‘Stay safe!’ 

Ja, wat doe ik hier? Doe ik er wel verstandig aan om een land te bezoeken dat zich sinds een week in grote onze‐
kerheid bevindt en sinds de Tweede Wereldoorlog in de zwaarste en meest gecompliceerde crisis? Wat heb ik te 
zoeken in een plek waar de bewoners in diepe rouw zijn? Met deze vragen in mijn hoofd pak ik mijn rugzakje van 

de bagageband en begeef me richting het station. 

Voor drie weken ben ik op reis in het land van de rijzende zon. Het oorspronkelijke idee was om Japanse bekenden in Yokohama en Nederlandse vrienden in 
Tokyo te zien, en daarbij tegelijkertijd grote delen van het land te ontdekken door van het groene Kyushu helemaal naar het koude Hokkaido te reizen. Een 
rondrit die ik na jaren eindelijk dacht te kunnen maken nu ik in het nabijgelegen Zuid‐Korea werk. Mijn Japan Rail Pass biedt me toegang tot een uitstekend 
en uitgebreid spoornetwerk en daarmee een mogelijkheid om tot op het laatste moment mijn reisdoel aan te passen. En dat is nodig. Want door een zeebeving 

Kinkaku-ji, Kyoto
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met een kracht van 9 op de schaal van Richter, enkele dagen terug, bereikte een huizenhoge tsunami de kust bij Sendai en werden hele dorpen weggevaagd. 
Tot overmaat van ramp is daarbij de kerncentrale Fukushima I zwaar beschadigd en zijn er aanwijzingen dat een meltdown gaande is en radioactief materiaal 
vrijkomt. ‘Het gebied ten noorden van Tokyo is afgesloten’, hoor ik mijn vrienden vertellen. ‘Maar in het zuiden zit je veilig en ook hier in Yokohama en Tokyo 
kan je gerust langskomen.’ 

En dus beslis ik in de zuidelijke helft van Japan te blijven en zit ik even later in een snelle Shinkansen aan de zachte rijst van mijn ekiben. Binnen is alles 
geordend en schoon. Enkele meisjes schuifelen langs, zeer beleefd en gebogen; met hun wat grotere ogen en een blosje bij de wangen hebben ze een zachtere 
gelaatsuitdrukking dan Koreaanse vrouwen. Buiten schiet het bergachtig landschap aan me voorbij. De vlaktes rechts strekken zich tot aan de kust vol akkertjes, 
fabrieken en traditionele huizen. Als ik even later in Kumamoto arriveer, een stad waar in de tijd van Lafcadio Hearn nog houten huizen met blauwe dakpannen 
stonden maar die net als de meeste Japanse steden ‐ behalve Kyoto en Kanazawa ‐ door de Amerikanen tot as werd gebombardeerd, heb ik nog een uur de 
tijd voor de frisse tuin Suizenji Jojuen. Hij ligt er in de vroege lente al groen bij. Net als de tuinen van het nabijgelegen zwarte kasteel waarin enkele ume staan, 
reeds getooid met witte kleine pruimenbloesems. 

De dag erna pak ik een boemeltreintje dat me de beboste bergen in brengt. Kronkelend langs gele bloemen die het snelstromende water in de nabijgelegen 
zeegroene Kumarivier lichtjes strelen, rijden we langzaam naar Hitoyoshi. In Aoi Aso, een shintoschrijn uit het jaar 806, stap ik onder de vermiljoenkleurige 
torii door om te zien hoe mensen de vele kami komen aanbidden. Witte omikuji, lintjes met daarop (on)gelukspreuken, worden opgehangen. Ik vervolg mijn 
weg en neem de speciale trein hayato no kaze die afzakt naar Kagoshima. Bij ieder station springen de overige reizigers naar buiten om vlug foto’s te maken 
van wat er maar gefotografeerd kan worden en nog even op de valreep lokale producten te kopen. Als we het eindpunt naderen zie ik dat de Sakurajima 
bedekt is door laaghangende regenwolken en omdat het weer niet snel zal verbeteren, pak ik maar een volgende trein terug om naar Aso te gaan en er de 
nacht door te brengen.  

Overnachten in Japan is duur. Hotels en traditionele ryokans liggen buiten mijn reisbudget waardoor ik genoodzaakt ben om gebruik te maken van capsule‐
hotels of goedkopere jeugdherbergen. Allen zeer schoon en verzorgd. Nadeel van deze goedkopere overnachtingsplaatsen is dat je ‘s nachts weleens gewekt 
wordt door gasten die in hun droom een heel woud aan het omzagen zijn.  

De volgende morgen is de vulkaan omgeven door een dikke pak mist en slechts het gesis van de geiser houdt me op het juiste pad. Boven op de top begroeten 
drie jonge vrouwen me en bieden enkele glaasjes shochu aan, als troost voor het aan het oog onttrokken caldeira en om te toosten op de berg‐kami. Met 
lichte benen daal ik af en pas later, als ik in de bus zit die door het dal richting het bergdorp Kurogawa Onsen rijdt, een van Japans meest befaamde kuurorden 
en verscholen in de bergen, klaart de lucht op en zie ik de enorme caldeira.  

De onsen, te bezoeken in een van de vele liefelijke houten ryokans, na eerst met duizend dankwoorden te zijn verwelkomd en vervolgens door een doolhof 
van gangen met tatami en kleedkamers met shoji te zijn verdwaald, laten mijn lichaam flink op krachten komen. De Japanners lijken obsessief bezig te zijn 
met hygiëne, vooral de persoonlijke, en na me goed te hebben gewassen en een voorbad te hebben genomen, zoals de strenge voorschriften vermelden, glijd 
ik langzaam in het bloedhete buitenbad. Omringd door bamboe laat ik de mineralen in deze rotenburo de poriën van mijn huid reinigen. Plots verschijnt boven 
mijn hoofd een boomklevertje dat rode besjes eet. Zelf kies ik voor een onsen tamago.  
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Nagasaki & Hiroshima 
 
Wat een speling van het lot! Tijdens een nucleaire ramp bevind ik me in Nagasaki, de havenstad waar Fat Man een begraafplaats aanrichtte waar geen 
grafsteen meer rechtop stond. Omringd door groene bergen en met een ondergaande zon die mijn rug verwarmt, kijk ik vanuit het hypocentrum naar een 
enorme groen beeld van beeldhouwer Seibo Kitamura. De rechterwijsvinger van deze jonge Boeddha wijst naar de blauwe hemel om de mensheid te waar‐
schuwen voor de dreiging van kernwapens. Zijn linkerhand is uitgestrekt en symboliseert eeuwige vrede en kalmte. Het gebogen rechterbeen, in een halve 
lotushouding, geeft de meditatie aan waarin hij is verzonken en met de linker staat hij klaar om op te springen en de mensheid te helpen. Met gesloten ogen 
bidt hij voor alle oorlogsslachtoffers en zijn lichaam straalt liefde en goddelijke omnipotentie uit. Het lijkt me gepast om nu ook de stad der oleanders te be‐
zoeken. 

Als ik de volgende dag door het Peace Memorial Park van Hiroshima wandel, waar duizend kraanvogels wapperen in de wind, en de verfomfaaide A‐Bomb 
Dome voor ogen heb, voel ik me bijna een atoomtoerist. Soms kom je die tegen: iemand die allerlei atoomhistorische plaatsen afstruint om te weten waar er 
atoombommen zijn afgegaan en waar er testen zijn uitgevoerd. En ook al bevind ik me in een land met de meest innige en wrede relatie met het atoomtijdperk, 
de drang om er alles over uit te pluizen heb ik niet. Daarvoor ben ik niet in Japan. Toch ontkom ik niet aan het onderwerp dat nu op eenieders lippen ligt. 

‘Mijn ouders en grootouders zijn achtergebleven’, licht Wataru in de jeugdherberg toe. De jongen uit Tōhoku is op de vlucht geslagen voor de straling. ‘We 
zijn in rouw vanwege de tsunami en de nucleaire ramp, al weten we nog niet wat er precies aan de hand is. Tokyo laat weinig los, waarschijnlijk om paniek te 
voorkomen. Het is beter om naar internationale zenders als de BBC en CNN te luisteren. Maar velen verstaan geen Engels …. En wat doe jij hier?’ 

Ik vertel hem over de reden van mijn bezoek. 
‘Goed, om eerlijk te zijn: sommige Japanners zitten niet te wachten op toeristen omdat ze in de rouw zijn. Anderen hebben hen juist nodig vanwege de vele 
annuleringen. Wegblijvende toeristen is nog een bijkomende klap voor de Japanse economie.’ 
‘We zullen over 9 maanden wel een toename in geboortes krijgen’, grapt Saori, een meisje uit Tsukuba dat erbij is komen zitten. ‘Door het vaak uitvallen van 
de stroom zit men nu bij kaarslicht thuis. Wat moet je dan anders doen? Al zal het niet veel helpen, onze bevolking neemt sterk af. Maar wij zijn veerkrachtig 
als bamboe!’ 

Wanneer ik de middag erop naar de eindeloze stadsbebouwing kijk ‐ de vele bergen maken dat de smalle kuststrook is volgepropt met om het even wat ‐ 
ontwaar ik nog geen bevolkingsveroudering. Het lijkt juist door te gaan met groei: hoger en hoger. Ik kan me indenken dat er hier enkele generaties terug nog 
volop houten huizen stonden. Typische Japanse huizen: niet meer dan twee verdiepingen hoog, met golvende daken, gesteund door zeer ingenieuze draag‐
constructies en waar geen spijker aan te pas kwam. De buitenste dennenhouten balken waren aangebrand opdat de verkoolde bovenlaag als bescherming 
diende tegen insecten en houtwurmen. De steden stonden vol met deze sierlijke kunstwerken, geheel gemaakt volgens de menselijke maat. Nu bestaan die 
nauwelijks meer. Grotendeels weggebombardeerd en vervolgens vervangen door moderne flatgebouwen. 

Maar soms vindt men nog kleine eilandjes van schoonheid, kleine oases van Japans vernuft, verscholen tussen de hoge gebouwen. Zo ook in Kurashiki, een 
stad met de oude koopmanswijk Bikan, waar ik even blijf staan kijken bij een tempel uit de Tokugawa‐periode. De zoete geur van de zachtroze Daphne odora 
vult de lucht. Op de veranda werken timmerlui, in de tuin schaven enkele gezellen houten latten en twee renoveren het dak. Een van hen loopt op me af en 
maakt een praatje in gebrekkig Engels. Hij geeft me een spijker: 4 cm lang, vlijmscherp en van staal. ‘Handgemaakt’, lacht de man. Een kunstwerk! Alles is zo 
simpel, nederig zelfs, liefelijk en verfijnd. 
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Kyoto 
 

De keizerlijke stad, met haar duizenden tempels en eeuwenoude schrijnen, ontdek ik te voet en op de fiets. Het won‐
derlijke van Kyoto is haar ligging. De uitgestrekte stad is opgebouwd volgens het Chinese schaakbordpatroon en de 
meeste tempels zijn tegen de met bomen begroeide berghellingen gedrapeerd. In een П‐vorm beschermen zij de be‐
woners. Ondanks jaren van destructieve afbraak en moderne bouwwoede – men vond de traditionele machiya vaak te 
duur of ouderwets, of men bouwde hotels voor het massatoerisme – komt mij in oude straatjes soms het beeld voor de 
geest van Genji die op weg is naar het parelzaad. 

De nucleaire crisis maakt dat de maanstad nagenoeg leeg is, op een handjevol Westerlingen, dagjesmensen en enkele 
bewoners na, en zo lijkt ieder bezoek aan een tempel op een foto van Yoshio Watanabe. In rust kan ik de eerste wit‐roze 
knopjes van de somei‐yoshino bestuderen, me verbazen over de gouden schittering van de phoenix in de vijver van Kin‐
kaku‐ji en me urenlang, in kleermakerszit op een lege veranda, vergapen aan de witte zee van Rijoan‐ji. Voor mijn ogen 
verschijnen de eilanden van de Seto Binnenzee en dansen pijlsnelle vogels boven de kalm zwemmende walvissen en 
plonzende schildpadden. Bijna openbaart zich de schim van de Vreedzame Draak. 
 
 

‐ すみません ! 
  Verbaasd kijk ik op en zie een warme oosterse glimlach die naar me toebuigt. 

‐ ‘Excuse me. Closing time.’ 

Met stijfheid in de knieën begeef ik me naar mijn fiets en trap in de richting van het centrum waar ik nabij de Nishiki‐markt mijn intrek neem in het minima‐
listische capsulehotel 9hours. De witte, esthetische gangen met subtiele, zwarte pictogrammen doen je in Kubricks Discovery One wanen. Ik word geacht me 
grondig te wassen en me in een zachte kimono te steken vooraleer ik mijn capsule kan opzoeken. De voorliefde voor zowel het oude en traditionele als ook 
het futuristische is onderdeel van de Japanse dualistisch, paradoxale geest. Een eeuwenoud tempeltje naast een wolkenkrabber, technologische vooruitgang 
naast conservatieve omgangsvormen. Het kan samengaan. En liggend in een krappe capsule begrijp ik dat deze geest ook een andere relatie heeft met het 
begrip privacy. 

De volgende morgen, als de dauw langzaam opdroogt, is het nog rustig in de nauwe straatjes van Gion. Enkele geisha’s en maiko’s, gehuld in fijne zijden ki‐
mono’s en met de haren in verschillende sierlijke haardrachten (nihongami), schuifelen op hun houten, hoge sandalen om plots weer te verdwijnen achter 
houten schuifdeuren van een okiya. Langzaam wandel ik de berg op, langs de hoge Yasaka‐pagode en de vele winkeltjes, terwijl ik word ingehaald door een 
riksja die wordt voorgetrokken door een man met rijsthoed. Via de vele trappen bereik ik het balkon van het majestueuze Kiyomizu‐dera en zie over de kale 
bomen de stad in al haar schoonheid liggen. Bezoekers komen er om te bidden, klappen vervolgens driemaal in de handen, buigen diep met de handen tegen 
elkaar en prevelen even. Ze hopen op het vinden van een lieve man of vrouw, een nieuwe minnares misschien, of op het verlies van een rivaal. 

Op aanraden van mijn studievriend Martijn, die me ’s ochtends per email laat weten dat ze in Tokyo nog enkele kleine naschokken voelen maar dat ik vooral 
snel bij hem en zijn Japanse vrouw Chie moet langskomen, begeef ik me naar de Daitoku‐ju en de subtempel Daisen‐in. Bij het binnentreden geeft de abt me 
een folder met uitleg over het tempelgebouw en de omringende zen‐tuin. Omdat ook hier bijna niemand aanwezig is, neem ik plaats op de houten veranda 
en ga er goed voor zitten. 

Daisen-in, Kyoto
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En al lezend over het ontspringen van de waterbron bij de berg Horai, die voortvloeit als een rivier van wit zand, eerst onstuimig en vervolgens rustiger, zoals 
het leven zelf, en daarbij het Schip der Schatten meeneemt, volgeladen met levenservaringen, om vervolgens een schildpad tegen te komen die tegen de 
stroom probeert in te zwemmen, terug naar de jeugd, stroom ik met haar mee. Naar de zoutbergen en de salboom. Richting de Grote Zee. Waarin alles zal 
wederkeren.  

Mijn mouwen zijn nat van de dauw maar ik blijf urenlang kijken naar de tuin, de camelia’s, de wuivende bomen achter de muren, naar het hemelsblauw en 
schrijf op de veranda een brief aan mijn moeder. Nimmer zal die aankomen. 
 
 
Tokyo 
 
Via het in de Japanse Alpen gelegen Takayama met haar houten koopmanshuizen uit de Edoperiode (machiya) en de vele sakebrouwerijen, de stinkende 
zwavelbronnen van Hakone van waar men zicht heeft – een van de zesendertig ‐ op de heilige Fuji‐san, en mijn Japanse vrienden in Yokohama, arriveer ik 
enkele dagen later in de oostelijke hoofdstad. De metropool die aaneengeregen van noord naar zuid miljoenen mensen huisvest, nooit lijkt te slapen en waar 
geen einde aan lijkt te komen als ik haar vanaf de treincoupé gadesla, voelt rustig en leeg aan.  

Martijn komt me afhalen en neemt me mee voor een goed bord Tonkotsu‐ramen bij Ichiran Ramen. Via een lift en een entreehalletje komen we in een kleine 
gang met houten lambrisering waar zich aan de linkerkant loketten met rode krukken bevinden. Door houten schotten afgeschermd staar ik naar een bamboe 
rolluik dat maar voor enkele centimeters opengaat. Vingers wijzen me op een potlood en een bestellijstje met vakjes die ik kan aankruisen. En nu? In stilte 
wachten tot het luik net genoeg openschuift om mijn bord met dampende ramen aan te reiken. Geen enkele afleiding hier. Volle concentratie op het eten, is 
het credo. ‘You can now purely enjoy’, staat er op een briefje. ‘You will enter the parasympathetic nerve mode.’  

Na te zijn ondergedompeld in ascetische rust pakken we een Ubertaxi naar Shibuya. Martijn vertelt over 11 maart: ‘Het was echt heel bizar! Alles stond als 
een dolle te trillen en het bleef maar doorgaan. We zijn snel het kantoor uitgerend en moesten naar het evacuatiegebied. Daarna konden we naar huis. Te 
voet want de metro was stilgezet. Maar al die tijd geen chaos, geduw, ruzie of iets. Ongelooflijk hoe de Japanners zich beheersen! ‘s Nachts waren er nog 
schokken en black‐outs. Helaas is het er in het noorden van het land een stuk erger aan toe. Sendai ligt in puin. Hele dorpen en delen van steden zijn wegge‐
vaagd. 1400 is nu het dodental en nog velen vermist, maar dit zal wel oplopen. Een tragedie, verschrikkelijk!’ 

‘En de straling?’ 
‘Er zijn grote problemen met de kernreactors en mogelijk een nucleaire ramp, maar we krijgen weinig informatie. Gelukkig zitten wij er 250 km vandaan.  
Maar je weet maar nooit met de wind. Ze zeggen dat het kraanwater hier iets meer radioactief is, dus flessen water zijn al bijna niet meer te krijgen.’ 

De auto stopt bij een paars gekleurd hoekhuisje van twee verdiepingen. Er brandt licht en we gaan door een winkeldeur deur met paarse noren. Binnen 
bevindt zich een klein, onbeduidend tentje dat noedels verkoopt en achter de balie staat de kok zijn gerecht te bereiden. Maar Martijn schenkt hem geen 
aandacht en loopt naar de achtermuur.  

‘Dit ga je mooi vinden’, lacht Martijn. Hij trekt aan een onopvallende hendel en langzaam opent zich een zware deur. Vanuit het donker stroomt ons het 
gepingel van housemuziek tegemoet. Een microdisco. ‘Welkom in de Bonobo!’  
Op de dansvloer staan een tiental Japanners te dansen en in het schemerdonker zien we nog net visnetten hangen. Planten staan hoog langs de muren op‐
gesteld en boven ons hoofd draaien grote discobollen en kleine kerstballen. Een verborgen juweeltje, midden in een woonwijk.  
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Na enkele danspasjes raken we in gesprek met een groepje kunstenaars en ze komen al snel aanzetten met het populaire highball. かんぱい !  
En dan gaat het hard. Wat rest zijn flarden: hoge tonen gemengd met een lage housebas, glazen koude Yebisu, de warme ochtendzon bij het naar buiten 
kruipen, kinderen op weg naar school. Een deur en een nieuw zaaltje, een slapende dj die even later weer plaatjes draait, de zachte glimlach van de mooie 
Japanse Makorin, gelach in een oude sushitent waar we op traditionele wijze nigirizushi eten. 

En dan, plots, staan we wankelend op de zaterdagmiddag aan de Shibuya Crossing te kijken naar duizenden mieren die onder enorme neon‐reclameborden 
staan te wachten. 

‘Moet je opletten’, hoor ik Martijn zeggen als de massa zich in beweging zet. ‘Dit is te gek!’ 
En alsof er vanuit de blauwe hemel een onzichtbare marionettenspeler iedere beweging op ‘s werelds drukste kruispunt orkestreert, schuifelen de Japanners 
langs me heen zonder mij, noch een ander aan te raken. 
 
Wanneer ik in een voller vliegtuig door mijn raampje kijk, zie ik een wit‐roze zee. De sakura staan in bloei! Ongelooflijk! Wat een pracht! En met pijn in het 
hart neem ik afscheid (ik was er te kort), maar even springt het op als vanuit verte de heilige Fuji verschijnt. Badend in het aanschijn van de rijzende zon 
schittert hij, deze oude reus. Zal hij vuur gaan spuwen als gevolg van de recente zeebeving? Of blijft hij rustig en majestueus, de geheime bron van het levens‐
elixer? Ach, denk ik, mocht hij zijn woede laten zien en met zijn razernij velen meenemen, zoals recentelijk het geval bij Sendai, dan zal daarna als de Phoenix 
van Kinkaku‐ji, ook deze keer dit wonderlijke land herrijzen.  
 
 

 

Fujisan
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Oorlog in Nagarno‐Karabach  
 
Culturele genocide op de Armeense cultuur gaat voort 
 

Stefaan Hendrickx

Geen enkel ander volk is zo achtervolgd geweest door de demonen 
van de wanorde als de Armeniërs, met hun eeuwen van invasies, bal‐
lingschap, massamoorden, aardbevingen. Ze hebben voortdurend ge‐
poogd hun wereld, die constant in beweging was, in getallen vast te 
leggen en zichzelf tot rust te brengen met vaste patronen. Alles wat 
ze tot stand gebracht hebben – in de kunst, de wetenschap, zelfs in 
de handel ‐ , zijn pogingen om deze demonen te ketenen. Hun reactie 
op de chaos om hen heen is zich in te graven, steeds verder in te gra‐
ven in de zakenwereld, dieper in de mysteries, dieper in kennis, in de 
hoop dat ze ergens op een vaste ondergrond zullen stuiten. Alle ver‐
vallen kerken van Anatolië, die gumbats in Konya, de hele Armeense 
architectuur met de geometrische tempels, zijn niet wat ze op het 
eerste zicht lijken te zijn. Ze zijn niet zozeer de weerspiegeling van een 
orde als wel van een tarten van de chaos, voortgekomen niet zozeer 
uit vertrouwen als wel uit hoop, niet zozeer een verklaring als wel een 
gebed.” (Philip Marsden, Armenië, 1993, Nederlandse vertaling 1995, 
p. 117).  
 
De oorlog in Nagorno‐Karabach is voorbij. Na zes weken hadden de 
Armeniërs geen andere keuze dan een staakt‐het‐vuren. Het slacht‐
offer van geopolitieke strategieën, potentiële bondgenoten lieten hen 
in de steek. Poetin liet ditmaal betijen. Erdogan versterkt zijn greep 
op de regio. Europa en de VS  reageerden apathisch. Veel Armeniërs 
voelen zich vergeten en verraden, lees ik in de krant.  
Na de genocide van 1915 verdwenen de Armeniërs bijna, maar ge‐
neraties later stonden ze er weer. Nu krijgen ze een nieuwe klap. In 
De Standaard sprak R. Breeur (docent Hoger Instituut voor Wijsbe‐
geert KUL) over het immense historische belang van wat deze twee 

Begraafplaats
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maanden in de Kaukasus heeft plaatsgevonden, en de westerse onverschilligheid daarbij, en over een mogelijke nieuwe fase in de genocide op de Armeense 
cultuur.   
 
In de gebieden die de Armeniërs moeten teruggeven aan Azerbeidzjan zijn veel bewoners sinds de oudheid Armeens. Het gebied is rijk aan Armeens‐christelijk 
erfgoed, er bevinden zich duizenden kloosters, kerken, chatsjkars – traditionele gedenktekens ‐ en grafstenen. Ook pre‐christelijke sites en een kleiner per‐
centage moslimmonumenten. Er staan kloosters zoals Amaras waar Mesrop Mashtots, de uitvinder van het Armeense alfabet, in de 5de eeuw de eerste Ar‐
meense school van Karabach stichtte. Plaatsen van grote culturele en historische waarde en symbolen voor het Armeense volk. Te vrezen valt dat dit erfgoed 
in gevaar is.  
 
De krant The Guardian meldt dat een vorig jaar gepresenteerd rapport van politiek analist Simon Maghakyan en antropologe Sarah Pickman aantoont dat in 
Nachitsjevan, het andere gebied dat Armenië en Azerbeidzjan onderling betwistten, tussen 1997 en 2006 een culturele zuivering door de Azeri’s plaatsvond. 
Uit satellietbeelden, uitgebreid documentair materiaal en persoonlijke verslagen blijkt dat 89 kerken, 5840 chatsjkars en 22.000 grafstenen vernietigd werden, 
waaronder de middeleeuwse necropolis van Djulfa, de grootste oude Armeense begraafplaats ter wereld en al werelderfgoedsite van de Unesco op dat mo‐
ment. Op de achtergrond speelt sinds de jaren ’50 volgens deze krant een revisionistische culturele theorie van Sovjet‐Azerbeidzjaanse geleerden, die een 
grens trok tussen het Turkse Azeri‐volk en Kaukasisch Albanië, een land ten noorden van de Kura rivier. Doel: banden leggen met de oudheid en claims van 
‘inheemsheid’ versterken. Specialisten zoals de Deense archeoloog Paludan‐Müller, een lid van het Cambridge Heritage Center, zeggen dat de theorie ongegrond 
is. Volgens de archeoloog H. Petrosyan van de universiteit van Jerevan is er geen enkele Kaukasisch‐Albanese inscriptie te vinden op de monumenten en ge‐
bouwen in de gebieden die moeten teruggegeven worden .  
 
Ook in Anatolië, waar de Armeniërs begin vorige eeuw werden verdreven, zijn veel van de Armeense symbolen verdwenen, volgens Breeur in De Standaard. 
Armeense letters werden van monumenten gewist, gebouwen worden aan andere culturen toegeschreven (Georgië of Albanië). 
 
De geschiedenis van dit gebied in de Kaukasus is complex en de conflicten hebben diepe wortels. Wie raakt er nog wijs uit? Identiteiten lijken homogeen, 
massief, onverzettelijk. Volkeren staan met getrokken messen tegenover elkaar. Maar ook het Azeri, de taal, heeft oude pre‐Turkse roots. Hoe wat vandaag 
gebeurt precies inschatten en hoe zal er ooit vrede kunnen komen? Hoe zal het land zich handhaven in vijandelijk gebied, met nog zo weinig steun? Maar hoe 
niet supporteren voor de Ameniërs met hun geschiedenis van onderdrukking en hun rijke cultuur van middeleeuwse kloosters, ongewone kerken en specifieke 
iconografie die uitmunten in sobere schoonheid, gehavende begraafplaatsen met levensechte portretten van de doden, oeroude en ontroerende manuscripten 
vol levendige tekeningen en het Armeense alfabet in vogelletters?  
 
Een Mechelse vriend laat me weten dat er tijdens de weken van de oorlog in Nagorno‐Karabach in zijn brievenbus een pamflet gepost werd dat de Armeense 
genocide een leugen noemt. Zonder vermelding van een uitgever. De lezer wordt doorverwezen naar een website met nog meer historische verdraaiingen. 
Gebust in een straat die in de schaduw ligt van de Dossinkazerne, schrijft vriend Bart. Het Mechelse bestuur reageerde ontstemd op de inhoud van het pamflet. 
De burgemeester liet weten dat “deze historische onwaarheden haaks staan op waar wij als stad voor staan” en dat “Mechelen een stad is met nogal wat be‐
woners met Assyrische en Armeense roots, die in de eigen familie tal van genocideslachtoffers te betreuren hebben”.  
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De berg Ararat is overal in het land (schilderijtjes thuis, cognac, sigaretten …). Volgens de bijbel landde de ark van Noach er. De besneeuwde toppen 
zichtbaar vanuit hoofdstad Jerevan. De berg ligt nu in Oost-Turkije, een gebied dat de Armeniërs West-Armenië noemen. Einde 19de eeuw vonden er al 
massamoorden op de Armeniërs plaats, vanaf 1915 de genocide, ook werden in de decennia daarna massaal historische monumenten, kloosters, kerken 
… vernield. 
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De jonge soldaat

Ik was in 2018 in Armenië, een land dat je nooit meer kan vergeten als je er een‐
maal geweest bent. De foto’s lichten een tipje van de sluier op.  
 
Een tip tenslotte voor de Armeniëvrienden: ‘De seizoenen’, een oude poëtische docu‐
mentaire van de Armeniër Artavadz Pelechian, is nog tot maart gratis te zien op Canvas: 
https://www.vrt.be/vrtnu/a‐z/les‐saisons/1972/les‐saisons/. 
Bekijk ook zijn ultra‐korte maar overrompelende ‘Life’ (6 minuten): 
 https://vimeo.com/3111176. 
 
Elke geboorte een bevreemdend mysterie, en wie geboren wordt moet het leven kun‐
nen proeven, zowel de vreugde als de pijn. En oud worden als het kan. In ieder geval 
niet geveld door een kogel of granaat. Maar in Armenië liggen de kerkhoven vol jonge 
mannen.  
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Ukhtasar – tentenkamp
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Moeder en zoon
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Jermuk – oude sovjetarchitectuur
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Cursiefjes

Vrij baan 
 
 

Sigrid de Vries 
 
 

Vrij baan 
AL eens een blik van herkenning gewisseld met een andere wandelaar, zo’n flits van een gedeeld weten, die je ook bij hondenbezitters en motorrijders wel 
ziet? 
Het coronavirus veroordeelde me tot thuiswerken en nog meer stilzitten dan ik ervoor al deed. Ik leed onder hoofdpijn en een wat zwaar gemoed. Tot een 
kennis me aanspoorde mee te gaan wandelen ‐‐ een lokroep na weken van stilstand tijdens lockdown. 
Inmiddels gaat er haast geen dag voorbij zonder een uitstap te voet, zowel alleen als in gezelschap. Ik geniet van de diversiteit aan velden, bos en broek in de 
omgeving van Leuven. Ik ervaar het gestage, beklijvende effect op de conditie. En ben vooral verbaasd over de heilzame werking op de geest. 
Het simpele feit de ene voet voor de andere te zetten, werkt ordenend op het brein en koesterend voor de ziel. Soms zet ik nog geen drie stappen buiten of 
losse gedachten vallen al als puzzelstukjes op hun plaats. Ik zie de dingen weer helder en put mentale energie uit de ritmische beweging. Is er beter bewijs 
voor de onontwarbare en onnavolgbare relatie tussen geest en fysiek? 
Zes maanden ‘nieuw normaal’ later, de winter voor de deur, heb ik geïnvesteerd in regenkleding en stevig schoeisel. Ik verken regelmatig eens een nieuwe 
route, maar ook bekend terrein blijkt steeds weer anders. Ervaringstip: dezelfde route eens in omgekeerde volgorde lopen. 
Dankzij corona wandel en meander ik; door het stappen heeft mijn geest weer vol vrij baan.
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Oplossing 

 

 
Marcel Van Passel 

 

 
Zeventig jaar geleden. Bij het avondeten ben ik nog om een extra brood gestuurd naar de bakkerij naast ons, want een gezin met zes kinderen weet van toe‐
happen. Ik storm de keuken binnen en hijg:  

“Jef de bakker is dood.” 
Het mes dat moeder al in aanslag heeft gehouden om het brood te snijden, valt kletterend op de vloer. Ze houdt ontzet haar handen op haar wangen. Vader 
die net een slok wil nemen, zet zijn kopje iets te hard neer en morst koffie op het roodwit geruite plastic tafelkleed. Hij ziet plots zo wit als zijn slagerskledij. 
Broers en zussen gapen me verbijsterd aan. 
“Och, Melanieke, Melanieke toch,” huilt moeder. Ze denkt aan de buurvrouw die alleen achterblijft met vijf kinderen en een ‘commerce zonder broodwinner.’ 
(Wat een woordspeling!)  
“Godver…” zegt vader en allen kijken hem bang aan. 
Er hangt plots een ijzige kilte in het anders zo gezellige keukentje. 
Ik schrik en stamel: “ Ik zeg dat eigenlijk maar om te lachen”. 
Vader springt recht, zijn stoel valt om en hij geeft me een draai om de oren. De afdruk van zijn hand zal er een paar dagen te zien blijven.  
Ik protesteer niet. In die tijd hadden ouders het nog voor het zeggen en wisten perfect wat nodig was om hun kinderen een degelijke opvoeding te geven. 
Desnoods met doorslaggevende argumenten. 
Mijn historische woorden blijven nog het gespreksthema van die avond.  
“Waar haalt die snotneus dat vandaan? Ik tril nog op mijn benen. Ons zo doen schrikken. Is dat kind wel normaal? Een mens vraagt zich af …” 
 
Enkele weken nadien help ik vader in het werkhuis. Het is maandag en dan wordt er bloedpens gemaakt. Naast de draaiende mengmachine met de ultrascherpe 
messen staat de kruik die vader een uur eerder in het slachthuis met varkensbloed heeft laten vullen. Ik rol mijn hemdsmouw op en steek mijn arm in de nog 
lauwe vloeistof en loop huilend de keuken in: “Oei, oei, oei!” 
Mijn moeder krijst hartverscheurend en dit geluid doet mijn jongere broer en zus op hun beurt schreeuwen als gekeelde zwijnen. Mijn vader komt met reu‐
zenschreden uit het werkhuis toegesneld: “ Wat is er? In Godsnaam wat is er?”  
Mijn moeder heeft in een reflex met de tip van haar voorschoot mijn bovenarm afgebonden. Vader lost een vloek die door merg en been gaat. 
“Maar manneke toch, manneke, toch,” kermt moeder. 
Ik ruk me los en kijk hen aan: “Het is maar om te lachen.” 
Deze keer kan moeder nog net beletten dat ik voor het leven gehandicapt ben door de mep die vader voor me in petto heeft, enigszins af te weren. Zijn hand‐
druk staat een paar dagen op mijn andere wang. 
Het is bij die twee optredens gebleven.  
Je moet geen psychiater zijn om de reden te kennen van mijn ongehoord gedrag. Vragen om aandacht, vragen om graag gezien, om “goed” gevonden te 

Cur 
sief 
jes
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worden. Ik heb een heel gelukkige jeugd gehad, maar meende waarschijnlijk als vierde kind van zes dat ik niet genoeg in het middelpunt van de belangstelling 
stond. Kon ook niet met beide ouders hardwerkend van ’s morgens tot ’s avonds in de winkel en het grote huishouden. Maar ja, als knaap van acht…  
 
Om de broodnodige aandacht, waaraan ik als het ware verslaafd ben, toch te krijgen, heb ik er sinds jaren het volgende op gevonden: ik speel toneel. 
Veiligheidshalve in een gezelschap. En meestal om te lachen. 
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Activiteiten UWLM 2020

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

Kijk na op onze webstek uwlm.be/tijdschrift: al het achtste nummer. En werk mee!
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Het Wereldje
(Macronie, Coronachaos, Censuur, Moedige journalisten, vrt; Woord 
van het jaar, Exit Trump

Macronie 

Frankrijk was in 2020 in hevige beroering. De politie werd beticht van extreem geweld tegen de Gele Hesjes en tijdens betogingen. Een aantal pogingen van 
de regering Macron in de richting van de politiestaat werden aangevochten: het voorstel “Sécurité globale” (exorbitante boetes voor wie politiegeweld in 
beeld brengt; verslaggevers dienen vooraf geaccrediteerd door de prefectuur) werd geamendeerd. De poging van Macron de moord op leraar Paty te wreken 
op moskeën kreeg het odium van godsdienstvervolging en boycot in de Arabische wereld. Leraar S. Paty werd op 16 oktober onthoofd omdat hij de beruchte 
Mohammed‐cartoons uit Charlie Hebdo had getoond in de klas voor wie ze wou zien (andere leerlingen mochten naar buiten). Op de Franse tv vertelde imam 
I. Mounir dat Mohammed zelf beledigingen negeerde en raadde die houding aan. Wie in het Midden‐Oosten, Noord‐Afrika of Indonesië heeft gezien hoe ge‐
voelig de afbeelding van de profeet ligt (er rust een taboe op, daar heerst nog respect voor eredienst) zou uit tact dit mijden. Niet zo De Standaard en Het 
Nieuwsblad die uit stoerheid er toch mee choqueerden. 
Macron dreigde de Fransen te ‘ficheren’ naar politieke overtuiging. Hem schroeit de hete adem van (onwaarschijnlijke) herverkiezing. Zijn populariteit heeft 
de temperatuur bereikt van vaccin‐bewaring. 
 
 
Coronachaos 

Ongeveer alles wat verband houdt met de p(l)andemie blijft omstreden. Biologisch wapen? Onderdeel van een New World‐Great Reset (droom van de mil‐
jardairs Rockefeller, Gates, Schwab etc.)? Verbergen vaccins interactieve nanochips? Gates heeft naar eigen zeggen het meest verdiend aan vaccins, door de 
enorme aantallen. Zijn vaccinaties in India en Bangladesh lieten een spoor van misvormingen achter. Great Reset, de neokapitalistische machtsovername 
moet mislukken. De verdeeldheid in de wereld (nationalismen, sociale doctrines, godsdiensten) staat daar garant voor, kan een monopolie van met elektronica 
gelardeerde miljardairs niet dulden. Deze ageren trouwens egoïstisch‐immoreel. 
Cijfers over besmettingen en sterfgevallen (wie het ziekenhuis verlaat wordt niet meegerekend, ziekenhuispersoneel kreeg een premie per coronalijk…) be‐
trouwbaar? Beschuldigingen van kwaad opzet door de Franse films Holdup en Manigance (Gekonkel)‐van overheidswege bestreden? Campagne idem in Frank‐
rijk tegen de professoren Perronne, Raoult, de dokters Fouché en Sacré die alternatieve geneesmiddelen (vitamine D, hydroxychloroquine, zink of andere.) 
voorstaan ‐tegen de Orde die farmaceutische firma’s wil begunstigen. Discussie ook over een vaccinpas: toch niet vrijwillig? 
Rijkelijk laat, maar dan hebben ook juristen (o.m. C. Knapen en prof. M. Storme: wat met de Grondwet?) en artsen (H. De Clerck, Stichting Artsen Collectief 
Covid 19), zelfs Amnesty International en het Europees Parlement geprotesteerd tegen de psychose. De “maatregelen” schaden immers meer dan het virus. 

Hans Devroe
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Vanuit een geborneerde visie ontregelen vakidioten (de virologen) het staatsbestel middels van respect verstomde media. Hoe dan ook, geneeskunde, althans 
de dominante versie allopathie, kreeg door de slordigheid, verwarring en betwistingen (belangenvermenging door betrokkenheid bij Big Pharma) een slechte 
naam. Preventie door versterking van het immuunsysteem, natuurgeneeskunde lijken uiteindelijk veiliger dan de overdaad aan chemische ‘drugs’. Het is de 
taak van de arts de patient preventief te sterken en moed te geven, niet te vervolgen. 
Mijn voorlopige slotindruk: het draait om geld. De motor daartoe is bangmakerij. Eerst recent hebben rechters boetes afgewezen omdat ze niet steunen op 
een wet maar op een ministerieel besluit en in strijd zijn met de Grondwet. 
 
 
Censuur 

Waar Twitter en Facebook een tijd lieten begaan treden ze nu fulltime op tegen al wat niet zou beantwoorden aan de “standards of our community”. Maar 
uit Nederland dreigt concurrentie, ook gratis en vrijer (MEWE, www.nieuwboek.nl). Facebook werd bang door het Cambridge Analytica‐schandaal. De EU 
dreigt ermee wettelijk voorziene belastingen te innen indien er niet wordt gecensureerd… Net als de populaire YouTube zijn ze joods‐Amerikaans, gecontroleerd 
door de FBI en NSA. De main stream media (alias ‘leugenpers’, ‘muilbandmedia’) zien hun geloofwaardigheid in gevaar door de concurrentie. Die haar loyauteit 
fors laat betalen. De DPG Media‐groep (De Morgen, VTM, Q‐Music, Dag Allemaal, Het Laatste Nieuws, Humo, Story) kregen 996.000 euro (november) hoewel 
ze in 2019 123 miljoen euro winst boekten. Wiens brood men eet…  
 
 
Moedige journalisten 

Zijn zeer zeldzaam. Vorig jaar overleed Robert Fisk (74), sedert 1989 correspondent van The Independent in het Midden Oosten. Hij liet vaak een gedurfde 
mening horen tegen de V.S. & Israël wie hij neokolonialisme verweet. 
Bij ons stopte de medewerking aan De Tijd van Koen Meulenaere (‘Kaaiman’). 
Na vele jaren voor Knack sleep hij daar z’n pen voor een wekelijkse column. 
Een Londense rechtbank besloot klokkenluider Julian Assange, stichter van WikiLeaks, niet uit te leveren aan de V.S. (januari). De PVDA reageerde terecht: 
“Bestraft men de klokkenluider in plaats van de oorlogsmisdadiger?” En mag ook protesteren tegen de vervolging van de Oeigoeren en Falun Gong door 
China. Politiek maakt helaas partijdig. 
 
 
vrt 

Vrt‐personeel werd om andere redenen bekend in 2020. Audit Vlaanderen onthulde dubieuze praktijken bij contracten en te hoge vergoedingen. De BRT/vrt 
staat al lang bekend als verspiller, de meeste benoemingen zijn immers politiek. Nu begaven drie bv’s zich ook op het pornopad en bedreigden via het advo‐
catenkantoor van ex‐minister Geens (Cd&V) wie hun viespeukerij zou verspreiden. De omgekeerde wereld? Eén masturbatie‐expert werd zelfs beloond met 
een rol in de soap Thuis. De kritiekloze, eenzijdige en vaak melige verslaggeving (Iedereen “held”) door vrt‐tv over de coronaperikelen werd een reclamebureau, 
ergerde velen. De nieuwsredactie vrt werd uitgebreid met een censor van sociale media, Tim Verheyden (ex‐VTM) bekend van een omstreden pano‐repor‐
tage. 
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Woord 

van het jaar werd in Vlaanderen ‘Knuffelcontact’, in Nederland ‘Eenenhalve‐ metersamenleving’ (of hoe schrijf je het?). 
 
 
Exit Trump 
 
Na jaren vol tweets en andere heisa verliet Donald Trump het Witte Huis voor een andere miljardair, Joe Biden. De mars naar het Capitol (9 januari) waartoe 
Trump had opgeroepen, werd later door hem gedesavoueerd. Het zal de betogers bijblijven als een inzicht wat ze al hadden van bij het begin: de onbetrouw‐
baarheid der politieke partijen, Republikeinen incluis. Ondanks zijn retoriek heeft Trump geen begrip gehad voor armere landgenoten. Na de ministorm in het 
Capitol werden hij en het conservatieve communicatienetwerk Parler monddood gemaakt. Ook vijanden van Trump vinden dit erover: de macht van de Ame‐
rikaanse ‘sociale media’ wordt te groot, ze spelen rechter zonder bevoegdheid. Er is een simpele reden voor, uiteraard financieel. Als uitgever van het materiaal 
zouden ze censor‐ en eliminatierecht hebben (maar dat kost veel meer), als “platform” wat enkel doorgeeft niet. Ze handelen uit opportunisme. Pauca maiora 
canamus.
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UWLM-nieuws

Info over culturele activiteiten van (ex)cursisten. Info WELkom 
 
• Roland Basteyns is theaterman, interviewer voor Radio Minerva en auteur o.m. over W.O.II: “De reden waarom” bij Lannoo en “De verdwijning van Anna 

Verduyn” (Les Iles). 
• Engelstalig het curieuze “Jean‐Paul Sartre in the Kongo. A travelogue.” Door Luc Zwaenepoel, Afrikakenner. (Boekscout). Een ezel als hoofdfiguur kennen 

we alleen van Apuleius (“De gouden ezel”) en het sprookje ”Ezelsvel” naverteld door Ch. Perrault.

Uit de kaft 
 
“Sartre” is a funny and magic realistic story, told by “Sartre”, a lonely donkey (jack ass) in the 
Kongo. Even set in times of war, of despair, of rebel fights, the novel lets a dancing, speaking 
and singing Botswana ass tells his life. With a sharp critical eye on how he looks to the world 
as a funny stage for and with bad actors. But all along his travels, he is missing a lovely partner 
to make little ones. He falls in love and even more with a magic “zonkie” (zebra and donkey), 
Gabriella. 
Important historical persons play a role in this African struggle: like Lumumba, Jean 
Schramme, Che Guevara, Mobutu and of course Jeeppie, his philosopher boss and grave dig-
ger, a Jean-Paul Sartre adept.
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Tips voor publicatie in digiWEL

•    Enkel teksten in machineschrift. Mailen naar postuwlm@yahoo.com . 
•    Titels van boeken, tijdschriften, programma’s… cursiveren. 
•    Vetjes aanduiden als dusdanig of met golflijn onderaan. 
•    Rechtstreekse dialoog of citaten tussen dubbele aanhalingstekens: “Ik vraag het je!” 
•    Woorden of uitdrukkingen ‘afstandelijk ‘geciteerd tussen enkele aanhalingstekens: Dat heet dan ‘democratie’. 
•    Illustratie in de tekst plaatsen of achteraan (aangeven waar invoegen, eventueel genummerd). 
•    De foto’s moeten scherp zijn en voldoende pixels bevatten, anders worden ze te klein in het tijdschrift. Heb je het copyright? De boetes zwaar. Soms is het vrij.  
•    Genres: altijd (behalve voor gedichten) uw naam rechtsboven. 
‐ Essay: max. 4 blz. A4. Vooraf afspreken over onderwerp. 

Achteraan bibliografie: Auteur, Titel. ‘Reeks’, Uitgeverij, Plaats, Jaartal druk. 
‐ Flitsverhaal, cursiefje, column e.d. max. 1,5 blz. A4.  
‐ Recensie: bij voorkeur nieuwe publicaties. Afspreken (telefonisch!) om overlapping of herhaling te vermijden. Max. 2 blz. A4. Onderaan bibliografische 

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

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

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

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

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

HANS DEVROE 

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

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

Hans Devroe 
 

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

Reeds verschenen themanummers 

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

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

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

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


