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Vooraf

Vooraf 
 
De serie "Een eeuw wetenschap - een omvangrijk werk !- wordt in dit nummer beëindigd. De bespreking van de eindwerken 
is in de vorige digiWEL afgerond. 
 
Er zijn in dit nummer weer tien histories van "Studioten". En gedichten, een recensie, cursiefje en langer verhaal. 
 
En treurnis om twee jaar verloren tijd waarin een (officiële) geneeskunde die er geen is, media onbetrouwbaar, mensenrechten 
fake news, tallozen gebroodroofd en leiders met veel geld maar zonder enig moreel gezag. 
 
En de moord onlangs op een kind, symptoom van deze perverse tijd. 'Vermoorde onschuld'... 
 
Zullen we ons zo deze tijd herinneren?

Hans Devroe
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Hans Devroe
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Je kan ze horen drie verdiepingen ver, net als hun arbeiders (loodgie-
ters, chauffagisten, timmerlui). Want ze stappen door eigendom of op-
drachten. Deze studio’s werden ooit aangekocht door personeel van 
de Boerenbond als belegging. Ze betalen geen belasting op hun huur-
inkomsten, enkel (indien aangegeven) op het kadastraal inkomen. Ik 
heb nooit onroerend goed gekocht, me vaak afgevraagd hoe je kan ver-
dienen aan een studio (bij voorkeur ‘flat’ genoemd) à ca 700.000 fr. + 
notariskosten + verbouwingskosten + vaste kosten in het gebouw. Al-
tijd meer dan wat een huurder ophoest aan waarborg, beweren ze. Of 
ben ik naïef? Vanaf hoeveel jaar huurinkomsten rendeert dit? Toch 
kopen en verkopen ze dapper: “Ik hou er niks aan over!” Waarom dan? 
Toch altijd meer dan met een spaarboekje. Met nul rente, en aandelen? 
Waarom dan? Eigendom dat niet in waarde vermindert (zegt men)? Er-
gens de baas spelen? 
Eerst na vele jaren… de meeste huurders blijven niet zo lang… ver-
neem je iets schimmigs over een “algemene vergadering” die één à 
tweemaal per jaar bijeenkomt, het beheer door de syndicus (vliedend 
personage) en een “commissaris” die samenwerkt met hem en gekozen 
wordt op grond van een professoraat-emeritaat (solvabel?) of zijn aan-
tal flats, immers vaak beheert hij nog andere portefeuilles op commis-
sie. Ik heb er geen gekend die de gastvrijheid beoefende, tenzij op de 
eerste dag als het contract wordt getekend. 
De eerste -in-mijn ervaring- was een gemoedelijke vrouw, syndicus in 
de buurt, die weinig goede woorden overhad voor eigenaars. Ze 
raadde me aan natte handdoeken of bakstenen(?) te leggen op de ra-
diator om de factuur te minderen. 
De tweede, een klein mannetje met een groot spraakgebrek (stotteraar) 
die ooit veevoeder en later computers had gesleten aan boeren. Z’n ge-
brek compenseerde hij door een tiranniek optreden-in-opdracht. Hij 
was een tijd syndicus tot hij, na een aanvaring met een advocate, zich 
terugtrok en een portefeuille bestierde van weduwen en bejaarden. Dus 
vqqk commissaris. Hak hield ervan bijna dagelijks het gebouw te en-

Eigenaars

teren om te grommen over achterstallige huur, z’n beklag te doen over 
vervuiling, te dreigen met een vrederechter (hij had een vrouwelijke 
in combine). Ik vond zijn functie geen sinecure. Zelf werd hij aange-
klampt over het uitvallen van de verwarming, burengerucht, het stin-
ken van de kelder en andere tekortkomingen. Allemaal héél dringend. 
Dan kon hij woordloos wegvluchten. Zelfs jaren na iemands vertrek 
trachtte hij fanatiek hem of haar op te sporen in de randgemeenten 
voor achterstallige huur of kosten. Hij kon tot drie keer per dag op je 
deur bonzen, bellen beneden of aan je deur voor de huur, “werken” 
of gewoon uit pesterij of verveling. Hij (trouwe kerkganger) heeft met 
z’n combine zeker drie zelfmoorden op z’n geweten: een wanhopige 
‘stadsarchitect’, slechtziende computerprogrammeur en een oudere 
man die zich te pletter stortte op de kelderverdieping (zie “De val”). 
Ik vond hem. 
Haks levensdoel even simpel als efficiënt: laten betalen, zelf zo weinig 
mogelijk, schade niet willen zien, herstellingen uitstellen, geen brie-
ven sturen tenzij aangetekende “i.o.” in opdracht. Zo was hij altijd en 
overal ingedekt. Overal poogde hij roddels op te vangen die ten ge-
pasten tijde werden opgerakeld. Ik vermoed dat z’n enige genoegen 
bestond uit grinniken. ”Ik heb ze weer es liggen gehad…”   
Een derde was ooit zijn baas geweest bij de Boerenbond en liet z’n 
bediende opdraven voor het dreigen, beperkte zich tot uitvoerige aan-
getekende brieven. Na een conflict over verroeste doppen van radia-
toren (waardoor de chauffagefactuur enorm opliep) liet hij z’n 
dochter-anesthesiste de studio verkopen. Zes maanden te vroeg (vol-
gens het contract), waardoor er een proces volgde en papa het be-
stierf. 
De vierde erfde voortijdig van opa z’n huizen en slechte manieren. 
De bejaarde -nu in een rusthuis- bestond (verstond???) het om 25 jaar 
lang z’n ‘flat’ (hier bergruimte) nooit te bezichtigen, alle betalingen 
(en de waterschade) te laten regelen door Hak. Ook de kleindochter 
kwam nooit opdagen, zij (officieel beheerder van een investerings-
fonds) schoof de protesten door naar een advocaat. 
Mijn vijfde, ooit tewerkgesteld bij een elektronicabedrijf, was nu met-
ser-schilder-behanger-huisjesmelker. Hij verscheen soms in witbe-
kladde overall, trachtte stoer en stuurs te doen (“As ge nie oppast, 
k’em kopers genoeg!”). Z’n vrouw stuurde lijvige facturen, dol op in-
dexering, ‘vaste’ en ‘losse ’kosten. Deze metser veroorzaakte twee 
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keer zelf een lek door een vierdehandse frigo, en vergat de ‘siphon’ 
onder het bad te vernieuwen waardoor de ‘living’ onder water kwam. 
Ik zie hem nog rondkruipen in de drets met een gsm om foto’s te kieken 
voor de verzekering -uiteraard de zijne.  
De vijfde bleek een West-Vlaamse speculant. Laatstejaars marketing, 
driedelig pak, yuppie, bood fors geld aan (waar haalde hij het ?) aan 
wie wou verkopen. Nam dan de studio een maand onder handen, maar 
had last met het santitair en de verwarming. In het begin oogstte deze 
wonderboy bewondering bij de mede-eigenaars, wrevel bij de huur-
ders. Tot de aangetekende brieven en zelfs politie-convocaties bleven 
liggen beneden op de brievenbussen, de suksesvogel foetsie. Eigenlijk 
waren al die eigenaars min of meer speculanten. Hun rekenkunde sim-
pel: zoveel mogelijk inkomsten, zo weinig mogelijk uitgaven. Een spel 
dat ons gruwelijk ergerde. In het begin werd de huur met groot mis-
baar, geklop/gebons/gebel/gebrul maandelijks geïnd “in de hand”. 
Later (o gunst!) mocht een overschrijving. Voor reparatie golden geheel 
andere termijnen. 
Er is echter nog een tweede soort eigenaars, de bezorgde ouders. 
Omdat studentenkoten zo duur zijn geworden verkiezen ze een appar-
tement of studio te kopen voor hun kroost. Je ziet ze in de lift met em-
mers, borstels, drilboren en stofzuigers om de flat op te kuisen. Je hoort 
hen bezig met hamer en slijpschijf. Een grijze ringbaard bracht zoveel 
stof teweeg dat het brandalarm afging en slechts met veel moeite kon 
gestild. Na hun periodiek bezoek -ze voeren ook soep en ganse menu’s 
aan- kunnen hun telgen naar het grootwarenhuis om bakken bier te 
sleuren voor een ‘mega’ kotfuif. 
Na het vertrek van de gedrogeerde buurvrouw-met-de-boenkeboenk 
werd op m’n deur geklopt. Een schriele bejaarde met lijviger weder-
helft uit Limburg (hoorde ik). Ze duwde de deur van de verlaten flat 
open, grotendeels leeggehaald (zag ik). 
- Zie ne keer meneer, hoe da ze dat achtergelaten hebben! 
- Ik ben geen inspecteur, madame, dat zijn mijn zaken niet. 
- Verhuurt gij ook? Of zijt ge huurder? (Ik zweeg). 
- Nee, maar zie nu toch es! (Ze wees heftig.) Ziet ge die gaten in de 

muur, en daar, en dààr- daar heeft ze van alles geplakt. (Bukte zich.) 
Da stopcontact is kapot. (Kwam weer recht.) Die kaskes hier, ik kan 
die wegsmijten. (Weer lager, knielde zelfs.) Die plankskes, da’s bucht 
nu… we hebben da helegans nieuw gelegd, hé Frans, en ook alles 

geverfd. 
Hij sputterde wat. 
- Maar u hebt toch de waarborg (probeerde ik), twee maanden toen, 

nu al drie… 
- Maar meneer (vlamde ze), wa kunt ge daarmee doen? ‘k Heb vijf-

tien studenten gehouden -ik moest wel, ik was ontslagen bij de 
provincie… en ‘k heb nooit borg gevraagd! Nooit! Ik vertrouwde 
die gasten, maar nu, ziet ge da bed? Wat hebben ze daarin gedaan? 

- Ik was er nie bij. 
- Zo groot. Wilt ge ’t nie kopen, een okkazie? 
- Ik heb al een bed. Ik kan nie slapen in twee tegelijk. 
Ze keek sip. Wat wou ze eigenlijk? Een getuige? Een koper? 
- Hoe oud zijt gij eigenlijk? (vroeg het schriele mannetje.) Ik zijn 83. 
Hij liep voortdurend langs de muren, voelde met z’n vinger. Ik zag 
hem rekenen: Wat ga da kosten? 
Ik zweeg. Dan, ‘zakelijk met de zakelijken’: “De huur is betaald?” 
- Da wel, da moet ik zeggen, de moeder deed da. Ik heb da heel m’n 

leven goed opgevolgd. Voor de zevende van de maand. Ze wilde 
eigenlijk nog een jaar blijven. Ze had nog niks, zei ze, maar de po-
litie… 

Toen voor ’t eerst dacht ik: Ik had u twee kunnen vervolgen voor drie 
jaar nachtlawaai… Maar dan weer termijnen en een advocaat… Ik 
heb andere dingen in m’n hoofd. 
- Veel geluk met een nieuwe huurder… (en ik sloop naar de deur). 
- Da’s een branddeur! Wa heeft da nie gekost! (krees de eigenares 

me achterna.)  
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Geklop. Ik opende de deur. Mijn buurvrouw Lena zwaaide met een pa-
pier van Zalando. 
- Dat is bij u afgegeven? 
- Ik weet van niks. Ik bestel nooit online. 
- Neenee, ’t is voor mij. Ik heb het al betaald. 
Ik keek op het papier: scheermesjes… Voor haar? 
- Ik weet van niks. Maar uw moeder heeft gebeld. 
- Kom even. De deur sluit niet goed. 
Later zat ik op een blauwe sofa, keek rond. Nu al vier luidsprekers, 
sterk genoeg voor een groot café. 
- Ze is erg bezorgd over u. Ze kan het niet meer aan. Wat ze al niet ge-

daan heeft voor u! Alle soorten instanties, ze betaalt de huur, een 
werkvrouw, uw pakjes (je koopt teveel!), boetes van de politie, en 
de maaltijden… Je doet niet open als Zorg komt met het eten, maar 
zij moet het wel betalen. 

Ze zuchtte: ”Als ik haar niet had, ik zou niet meer leven!” 
- Ze vroeg me zelfs of ik Tienen (psychiatrische instelling) wou bellen, 

“dan hoort ie het es van een ander!”Wel, ik heb gebeld: Christophe? 
- En wat zei ie?  
- Hij mocht niks zeggen -zei ie- aan buitenstaanders. Ik moet de politie 

bellen. 
- Dat zijn dan de “vrienden” van de groep. (Ze lachte schamper.) Ik 

ga niet meer naar Tienen, zo saai, je leert daar niks, tijdverlies. En 
dat moet m’n moeder ook betalen! 

- Je hebt een uitkering, zei ze. 
- A ja (weer schamper), en hoeveel is dat? 
- Ze zou liever hebben dat je gecolloceerd wordt, dat is veiliger, dan 

loop je niet weg. 
- Veertig dagen nu, zegt m’n advocaat. Die ging proberen me in een 

andere groep te krijgen,niet zo saai. 

Hoorde ik een kassa rinkelen? 
- Eigenlijk gaat me dat allemaal niet aan, alleen dat je teveel lawaai 

maakt met die boxen. Ik heb zeker al twintig keer gevraagd de mu-
ziek stiller te zetten, of oortjes te gebruiken lijk ik. 

- Dat is geprobeerd, maar lukt hier niet. Ik heb die dreun nodig, dan 
denk ik niet na. Gelijk drugs, dan weet ik mezelf niet meer. Dan 
pieker ik niet meer. 

- Zoiets blijft niet duren. En ondertussen maak je je moeder ziek. 
Lena boog het hoofd, stil: “Ik weet het. Ik denk veel aan zelfmoord. 

Dan is ze van mij af!” 
- Dat wil ze niet. 
- Het is hier niet hoog genoeg. 
- “Niet hoog genoeg?” 
- Om te springen. 
Ik zweeg. Voelde me plots kwaad worden, heel kwaad. Zo’n drie 
maanden geleden had ik haar uit een brand gered. Temidden een lees-
avond loeide een rookmelder. Ik liep de gang op. Bij haar! Ik belde, 
klopte. Kon het vreselijk alarm niet stoppen. Realiseerde me opeens: 
straks brandt het bij mij! Zocht m’n sleutels, portefeuille, adressen… 
en almaardoor dat helse lawaai. Belde de syndicus: niet meer op kan-
toor. Belde Hak, de vorige syndicus: “Hebt gij nog sleutels, het brandt 
hiernaast?” -“Ik zal es zien…maar ge weet, ik zijn geen syndicus 
meer…” Z’n stem klonk geïrriteerd.” 
Een kwartier later was ie er zelf. ”Ik heb ze niet meer.” Onder haar 
deur slierde rook. Zonder verder parlesanten beukte hij tegen de deur, 
dan ik, weer hij… tot het slot begaf. Binnen en temidden rook trok hij 
direct naar het fornuis, zette het uit. Ik zocht haar. Op een tafeltje naast 
het fornuis wit poeder. Zij lag op het tapijt, bedwelmd? Kon niet spre-
ken. Hak vloekte. 
Een halfuur later stond de derde verdieping vol witte kielen (een am-
bulancedienst van Gasthuisberg) en twee agenten. Zwaailichten van 
de brandweer op straat. Buren op de trappen. Herhaaldelijk trachtte 
de chef arts Lena -intussen rechtop gewankeld- mee te krijgen naar 
de kliniek. Ze weigerde halsstarrig, niet onlogisch gezien de cocaïne. 
Ik keek naar de agenten. Ze keken beteuterd: 
- “Als zij niet wil… we kunnen niks doen!” En ze bleef in haar door-

rookte studio. 

Levensvragen
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Zoals nu. Ik was woedend. “Moesten wij daarvoor… “ Maar zweeg 
verder. Tot 
- Ik ben tegen zelfmoord. 
- Waarom? 
- Ik vind het laf. Kijk naar de dieren, je moet vechten zolang je kan, 

niet opgeven! 
- En dan? 
- En dan? Het is niet gedaan als je springt. Er zijn zeker twee vragen 

die jij je moet  
stellen op het eind. 
- Dan ben j’er toch niet meer? 
- Toch wel, die blijven ook na je dood. ’Heb ik iets goeds gedaan? Wie 

heb ik geholpen?’ 
- Nee, een boeltje heb ik ervan gemaakt. En drie keer abortus, wist je 

dat? 
- Nee, jammer! Een kind zou je een reden geven, iemand om voor te 

zorgen -zoals je moeder dat doet. 
- Ik kan niet eens voor mezelf zorgen. En nu is ’t te laat: ik word veer-

tig. 
We zwegen. Ik keek naar de boxen die ook stil. Op het bed in hoopjes 
de kleren die ze gekocht had. 
Na een poos zei ik: “Je kan niet klaar denken als je xtc of heroïne neemt, 

of als house dondert uit de boxen. Ik zal dus even denken voor jou. 
De opties… 

- Opties? Er zijn er geen. 
- Er zijn er vijf. Eén, je leventje hier, maar dat loopt slecht af. Hoe dik-

wijls is de politie al geweest dit jaar? Twee, de therapie vrijwillig. 
Dan moet je wel terug, saai of niet. Je bent vrij in de weekends, in ’t 
verlof. Drie, collocatie. Dan blijf je langer binnen. Maar dat wordt 
herzien. Vier de gevangenis want je bent in probatie, vergeet dat 
niet. Vijf zelfmoord, dan ben je helemaal vrij, en helemaal niet. Dat 
raad ik af. 

 
Toen ik terug in mijn kamer stond bleef het een poos stil. 
Dan begon de dreun opnieuw. 
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De belangrijkste reden om hier te wonen ligt buiten het gebouw: de 
Kruidtuin. De tweede is de centrale ligging. Voor het overige is dit 
adres soms ‘te doen’, soms een ‘rotkot’. 
De Kruidtuin is er voor alle seizoenen. Ik tracht er toch 3 à 4 uur per 
week (niet in herfst en winter) te zitten -liefst op mijn vaste (?) bank 
tussen de wisteria’s. Bij mooi weer langer maar dan is er minder 
plaats en meer drukte. 
Natuurlijk wisselt het uitzicht volgens het seizoen. Toch is er een vaste 
structuur en daar hou ik van. Vooraan bloemperken met, in de lente, 
krokusjes, narcissen, viooltjes en tulpen. Mooie kleuren! In de lente 
ook een korte tijd de tere bloesems van de Japanse kers, magnolia’s 
en pruimelaar. 
Rechts kom je in de ‘tropische’ serres: een voor cactussen (bizarre vor-
men), allerlei struiken en boompjes hier opgesloten tijdens de winter. 
Vooral de halfronde serre met vetplanten en orchideeën omheen en 
boven het waterbekken. Er zijn sierlijke opgehangen in houten doos-
jes. Kleine visjes flitsen tussen de waterplanten. Boven dit tafereel 
welft de glazen koepel, soms geopend bovenaan. 
Helemaal achteraan de tuin is er een vijver met twee vlonders, om-
geven door varens, treurwilgen en nepenthes. De vissen hebben veel 
beziens. Ik koester een favoriet, de ‘glimlachvis’, lijvig, met blauwe 
schubben op de rug en oranje flanken. Soms kijkt hij op en schijnt te 
glimlachen. Af en toe dobbert een eendjespaar over het water wat on-
diep, 20 à 30 cm. Er durft al eens een reiger neerstrijken. Rijzig met 
brede vlerken, doch loerend naar de vissen. Hij kent me. Ik vind altijd 
een steen. 
Het is een feest wanneer op het grote grasveld de eerste krokusjes en 
sneeuwklokjes verschijnen -ieder jaar vroeger. 
Een zijtuin naast deze telt nog twee gedeelten. Vooraan de “Verzon-
ken tuin” met witte rozelaars (min of meer bloeiend tot november!) 

De kruidtuin
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XIX

waarvan de geur onbeschrijflijk. Deze van de kleine geraniumserre dui-
delijker. Ook hier een waterbekken, met een fontein bestaande uit drie. 
Ik beeld me in dat de ene onstelpbaar het verleden spuit, de tweede het 
heden en een derde de toekomst (die weer verleden wordt). Want de 
tijd is cyclisch, keert weer, niet in detail maar in grote lijnen. Het is spij-
tig dat verderop sijsjes verkwijnen achter gaas. 
De kleine moestuin (gelukkig, anders zou je de groenten uit je jeugd 
vergeten) leidt naar het tweede gedeelte, de “Fruittuin”. Die staat vol 
struiken (bessen, bramen, frambozen) en kleine boompjes met appels, 
peren en -strategisch verborgen- aardbeien. Er hangt een bordje dat het 
eten van bespoten fruit ontraadt, maar “men” stoort zich daar niet aan, 
evenmin als aan het Verboden de vissen te voederen. 
Een nieuw bijgebouwtje vol varens heeft minder bezoekers, alleszins 
minder dan de hoek waarin je leert composteren. 
Behalve dit plantaardigs zijn er nog andere levende wezens. Een nijdige 
haan langs zes onverdroten pikkende Brakelse kippen. Uit de bijenkor-
ven even onverdroten zwermen bestuivers af en aan. 
Dat is niet het tempo van de tuinlieden, maar ze bukken en rekken zich 
met grote regelmaat en wuiven altijd. En sstt! Er leven twee magische 
bewoners in de tuin verborgen: de alruin (mandragora officinalis) en 
de maretak. Ik zeg niet waar. De zonnedauw en Venus vliegenvanger 
groeien open en bloot, verderop nog onder glas. 
 

2  
Wat komt hier? 
Je kan op je bank ook de fauna bekijken in plaats van de flora. Alle leef-
tijden. Grootouders heel de week, ouders in het weekend trachten de 
kleintjes in toom te houden, buigen zich over kinderwagens. Grotere 
kinderen rennen en rennen, spelen verstoppertje. 
Studenten studeren of doen alsof volgens de nieuwe mode: in groep 
picknicken en snateren. En de mobieltjes bepotelen want ook dat is ver-
schrikkelijk in, net als gescheurde jeans (vroeger een symptoom van ar-
moede). Ik kijk er nog altijd van op als ik vlak voor mij een stem hoor, 
niet tot mij -zo blijkt- maar tot een ander die zich verveelt. 
Geliefden hangen naast elkaar over de vlonders en wijzen naar de vis-
sen. Nu en dan kan je in een prieel of een serre een paar aantreffen dat 
vooral elkaar bestudeert. 
Op de banken tref je mannen die discussieren, vrouwen die babbelen, 

bejaarden die zwijgen en zich herinneren. Behalve de trend helemaal 
niet naar de planten te kijken maar naar schermpjes heb je de velen 
die met gsm’s bloemen (soms op 1 m afstand, soms op 10 cm) en 
meestal elkaar of zichzelf kieken. Ze kijken niet, tenzij naar het toestel, 
en “leggen vast”. Wat ze met die honderden prentjes aanmoeten is 
me een raadsel. “Deleten?” 
Ik lees niet meer, fotografeer niet meer, praat niet meer, maar kijk naar 
de bomen en de wolken. 
Zitten en drinken een kopje, 
kijken naar de bomen, de wolken… 
Wat nog woorden?  
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Over de eerste keer -die een ramp had kunnen worden- vertel ik met 
het schaamrood op de wangen. Ik moest een cursus journalistiek star-
ten in Neerpelt (Dommelhof) en daar -gezien de moeilijke treinverbin-
ding- overnachten.  
Vertrok in alle haast. Eerst ter hoogte van Anderlecht realiseerde ik me 
dat ik misschien de fluitketel had laten staan op het elektrisch fornuis. 
Had ik dit uitgedraaid? Wat nu? Terugkeren? De aansluiting missen? 
Dan kon ik die cursus wel vergeten. 
De les verliep nogal verstrooid, evenals de gemoedelijke apès-ski (een 
Limburgse gewoonte: je krijgt drie kussen bij de begroeting). Heel de 
nacht slapeloos… Brand? Wat met al m’n boeken en papieren? En de 
poes? 
Na een mini-ontbijt met de eerste trein terug, overstappen in Lier, in 
Leuven op de fiets. Zo snel mogelijk. Popelend, popelend. Wat ver-
wachten? Het onmogelijke? 
Toen ik eindelijk de deur open kreeg -eerlijk waar- sloeg me hitte tege-
moet. De kookplaat roodgloeiend, in het midden danste alleen nog een 
rondje aluminium. De ketel zelf foetsie, gesmolten. Maar geen brand. 
Ik zette het fornuis uit, het raam open.En zonk op de knieën. Wie dank 
je bij zo’n wonder? Niet de syndicus. Later bleek het fornuis een groot 
gat gebrand te hebben in de ijskast eronder. Hadden die twee elkaar 
in evenwicht gehouden?  
Eerst na een jaar, in een ondoordachte bui, biechtte ik het op. Hak was 
razend, voor één keer terecht. 
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Ook de tweede ‘brand’ beperkt. Toen ik voorbij de deur van Van Vl. -
een verdieping lager-stapte, bemerkte ik rook zwevend onder de deur. 
Anderen hadden het al geroken. Bellen, bonzen. Uiteindelijk verscheen 

Brand! Brand!

de oude man en hoestend proestend vluchtte de gang in. Waar hij 
werd uitgescholden door een weduwe bij wie hij notabene een keer 
per week ging babbelen. 
-    Moeten we allemaal kapot, hé, allemaal kapot hé? 
Ik trachtte te sussen: “Hij heeft het toch niet opzettelijk gedaan! Zie 
hem hoesten.” 
De man was in slaap gevallen terwijl de soep nog opstond. Na dit in-
cident werd hij, oud en verwaarloosd en ‘aan de drugs’ (standaard 
laster van Hak) nog meer gemeden. Aangetekende brieven ook van 
het ziekenhuis. Haks combine zorgde ervoor dat hij werd ‘uitgedre-
ven’ -als was hij een duivel. Ik was er ooit getuige van hoe de eigenaar 
hem aanrandde op de trap en sloeg, sloeg tot ik riep: ”Stoppen!”. 
Het roofdier brulde: “ Zult gij het betalen?” 
De sukkelaar ademde gejaagd: “En ik was architect bij de stad! Maar 
toen dat ik ziek werd… Laatst had ik geld in briefjes klaargelegd voor 
de huur maar Hak heeft het meegenomen… zonder kwitantie . 
Later zag ik de oude man op straat met twee plastic tassen. Dakloos, 
op de vlucht. 
 

3 

Toen ik ’s avonds laat naar een film keek op de pc klonk plots een 
aanhoudend geloei. In de film, een thriller? Maar toen ik het geluid 
afzette bleef het alarm. Ik deed de deur open en deinsde terug. De 
gang vol rook! Het was de rookmelder (een reddende uitvinding) die 
zo te keer ging. 
Wat doe je dan? Een paar minuten zeer geschrokken: wat eerst doen? 
Dan trok ik de snoeren uit het stopcontact, deed m’n schoenen aan, 
zocht m’n portefeuille. Keek naar de boeken, mijn geschriften… 
Geen tijd, de sirene bleef loeien. Ik haastte me naar de trap (de lift te 
gevaarlijk) en naar beneden. Er stonden al buren op de straat. Reeds 
verschenen politiewagens -de straat werd afgezet- later een grote 
brandweerwagen. 
- Waar? 
- Op het derde! 
Akelig om vanop afstand te zien hoe vlammen (uit de studio vlak 
onder de mijne) omhoog sloegen gevaarlijk dicht onder mijn kamer. 
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De hoogtewerker van de brandweerwagen zwaaide heen en weer, tot 
aan mijn vensters… Ik liep naar de truck: “Daar is niemand! Ik sta 
hier!” Te laat! Een pompier sloeg de ramen stuk. Toen hij me kwaad 
hoorde brullen antwoordde de commandant (?) beneden: 
- Dat is toch niet erg! Heel het gebouw is verzekerd! 
En dan begonnen de waterslangen, even schadelijk als het vuur. 
Triest zicht: wij op straat gehuld in aluminiumfolie (tegen de kou), vo-
gelverschrikkers, de buren samentroepend. Brandweerlui liepen in en 
uit het gebouw, een agente noteerde onze namen. Show voor een bende 
ramptoeristen. 
Het duurde tot 2 u (’s nachts) voor we weer naarbinnen mochten. Som-
mige buren hadden nooit eerder met elkaar gepraat. 
Na twee dagen vernamen we de toedracht. Een Boeroendese studente 
had de frietketel op het fornuis gezet en ging daarna op bed liggen. 
Voor Hak begonnen weer twee jaar van zenuwen, procederen, ver-
ven… 

4 

De volgende brand vlak naast mij. De rookmelder, die ik nu herkende, 
begon te loeien vlak naast mij. Rook vanonder die deur.  
Zie verder LEVENSVRAGEN. 
 

5 en 6 

Nog twee keer loeide de rookmelder. Geharrewar, rennen op de trap-
pen, telkens door de Kongolees op het tweede. Die leerde pas later hoe 
een elektrisch kookvuur werkt.  

In de brievenbus 
verwelkt een roos.

De roos
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Op een zondagmiddag in oktober werd er op m’n deur geklopt. Toen 
ik opendeed herkende ik tot m’n verbazing een student van de verdie-
ping boven mij. Goedlachs, een Limburger, stevig in het vlees. Ik had 
hem af en toe met een steeds andere griet naar boven zien sluipen. Ooit 
een briefje in z’n bus gedeponeerd: “Kan het wat stiller, ja?” En boos 
berispt toen hij op het tapis plein van de gang lag te roken, z’n sigaret 
afkloppend op de zachte vloer. Gezien de recente brand kon ik er niet 
mee lachen. 
Nu stak hij een hand vooruit die hevig bloedde. 
- Wat is er gebeurd? 
- Ik was een glas aan ’t wassen…Ik heb geen verband. 
Ik wel. Zocht m’n breedste pleister en wikkelde die rond de vingers. 
Gaf hem het doosje mee. 
Hij lachte opgelucht: “Als je wil…Ik geef volgende woensdag een kot-
fuif voor m’n verjaardag.” 
Kotfuif? Dat is lang geleden. 
Snap ik. Dan kan je zien hoe het er nu aan toe gaat! 
Ik kon het me voorstellen. Had ze bezig gezien in de Tiensestraat, lad-
derzat laverend van de ene kant naar de ander, achtervolgd door ‘ste-
wards’. Meisjes lagen in portieken over elkaar heen, Bacardi aan de 
mond. Leuven had altijd wel ‘rolders’ gezien, zeker na clubavonden, 
maar de laatste jaren wilder dan ooit. Een eigenaar had geklaagd over 
“pizza’s plakkend aan ’t plafond. En altijd als ik langskwam matrassen 
op de vloer voor gasten!” 
Ik hoorde die avond al van acht uur gestommel lift in lift uit, trappen 
op en af met bakken bier. Zo rond 22 u klopte ik aan. Ik kan niet zeggen 
dat ik welkom was. Ze bekeken me als een aangespoelde Syriër. Ik ne-
stelde me in een hoekje en bekeek de fauna. Spoedig kwam ‘de Jef’ met 
een blikje Beck en een bord vol chips en dipsaus. 
De ambiance begon erin te komen. Ik telde zestien jongeren waarvan 
tien meisjes. Toch wel veel in deze krappe studio. Radio Brussel (goed-

De kotfuif
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koper dan een dj) op volle kracht, af en toe werd er meegebruld.  
Ramen en deuren bleven dicht, “anders komt de politie” verklaarde 
m’n buur. Dit kot was eigendom van z’n moeder maar ze kloeg dat 
ie “nooit” naar de les ging en “altijd” zakte, dus “het wordt verhuurd 
volgend jaar.” 
- Zodus (hij zwaaide z’n glas naar een blonde ‘stoot’), profiteren zo 

lang ’t kan! 
Aan de wand een poster van Che Guevara en affiches van Limburgia. 
Een kameraad droeg een t-shirt waarop ‘IK HAAT HABBEKRATS’, 
een ander een Schotse rok, een derde een mijnwerkershalsdoek. 
Een van de meisjes riep dat het te warm werd zo met alles dicht en 
floepte nu en dan haar topje hoog voor argusogen. 
- Pak het bier uit het bad -regisseerde Jef- daar is het koel. Op het 

terras staat ook nog. 
Een ander meisje, gehuld in slingers en een sombrero, begon te dan-
sen op de sofa. Achter haar gooide iemand iets in haar glas. 
- Godverdomme nee, geen ecstasy hier! Ik ben verantwoordelijk, 

kieken! 
Hij sprong naar de ‘partycracker’ en bokste hem de sofa af, het kot 
uit. Rood aangelopen, woedend. 
- Groot gelijk! (krees de danseres). Groot gelijk, zo’n smeerlap! 
- Ruik je dat ook, hier op de gang? (Jef ging naast me zitten.) 
- Ruik ik wat? 
- Wiet! En geen klein beetje. Da’s die zwarte die zich altijd verstopt. 

God weet wat die allemaal uitspookt! 
Intussen kwamen meisjes de keuken uit met een grote kom soep. Ie-
dereen enthoesiast. Enkelen stopten hun gewriemel met de smart-
phone en het smeken om ‘selfie’s’. 
- Zal ik bellen om pizza’s? Wie heeft er honger? 
Armen zwaaiden “Ik! Ik!”, iedereen lachte naar Jef de held. 
- Da’s nog kalm hier (riep een hese stem). Verleden week waren er 

veertig op zo’n kotfuif, in Gent. 
Gent, da zijn varkens. 

Plots klonk gegil uit de keuken. “Muizen! Muizen!” Meisjes renden 
rond, loerden onder stoelen, onder de sofa, in het bureautje. 
- Wat is da voor flauwe kul? (trachtte Jef de stemming te redden.) 



- Nee echt, ik heb ze gezien. Ze sprongen uit de kast?. Ik zocht zout. 
“Let’s go…” zong de radio. 
- En -vroeg Jef na afloop- was ‘t vroeger ook zo? 
- Let op je hand als je bokst (antwoordde ik).

Op een late avond schrok ik van getier en gebons op de deur van de 
buurvrouw. Ik wist dat ze wat rotzooide met mannen -na avonturen 
met drugs, gebruik en dealen van xtc , cocaïne etc. Ik liet dus even 
begaan. Maar het scheen niet de zoveelste politieman (ze hoorde ook 
graag de decibels house loeien) of een buitengesloten vrijer (eerst op-
vrijen, dan dumpen -je kent het spel). Ik hoorde geroep in een Lim-
burgs dialect, dan verwoed slaan en stampen op de deur. Ik loerde 
even doch trok schielijk mijn kop terug: de kerel was uitzinnig. Hij 
stampte de deur uit z’n hengsels tot een vrouwenstem gilde: “Politie! 
Politie!” Op de trap bokste ie nog tegen het houtwerk en een rook-
melder die ook begon te kermen. Leek yankee tv. 
Dat is dus het eerste type deur in dit paleis, de beschadigde. Op de 
vierde verdieping hangt een ingestampte, nog altijd niet hersteld. 
“Wat wilt ge? (weet Hak laconisch) Drie man. Hij had geleend…” 
 
Rustiger is de idyllische deur. Meestal van studenten, met bordjes 
LOVE of hartjes of (roekeloos) WELKOM! Die gaat dan ’s nachts 
zachtjes open en zachtjes dicht met heel wat gefluister tussenin. Het 
gesmiespel kan je soms ongewild mee beluisteren want het gebeurt 
dat een parlofoon defect raakt. 
 
De loerdeur is nuttig doch ook stiekum. Nuttig wanneer je de wijk-
agent of een deurwaarder verwacht en moet trachten het uit te pope-
len achter het spionnetje tot de aanvaller het geklop en gebel beu 
wordt -wat lang kan duren. Helaas bestaan er nogal wat ‘wetsdie-
naars’ (het beter soort dieven?) die alle reglementen ten spijt proberen 
het slot te forceren of met een loper zich toegang te verschaffen. Zo 
betrapte ik op een maandagochtend -terug van boodschappen, tegen 
m’n gewoonte nogal vroeg- de syndicus in m’n flat. Hij was even ver-
baasd als ik: ”Ik kwam zien of de vensters goed geïsoleerd zijn…” 
Niet tegen een tweede sleutel blijkbaar. 
Het gevoel dat je op de gang door vijf ogen gevolgd word terwijl je ’s 

Deuren
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nachts naar boven sluipt is unheimlich. Al dat geloer! Wat is de reik-
wijdte van zo’n glaasje? Ik heb uit koleire enkele het zicht versperd met 
kauwgom. 
 
En nep de branddeur, peperdure hobby van bepaalde brandweerin-
specteurs & firma in combine. Ik weet dat de meeste deuren groten-
deels bestaan uit triplex (vandaar vlot intrapbaar) maar of zo’n 
veelgelaagde constructie vlammen van honderden graden afweert? Ik 
heb helaas enkele branden meegemaakt en heb mijn twijfels. 

XXIXX

“Er is hier altijd iets te beleven!” Zei iemand in de lift. Dat “iets” is 
dan meestal een lek of burengerucht (ruzies, muziek). Buren heten 
“braaf” of “ambetant”. De meeste ken ik niet. 
Dit “iets” was erger. 
We’ kenden’ haar als “de verpleegster”. Het gebouw ligt in een straat 
tussen drie klinieken, herbergt dus tijdelijk verpleegsters-in-oplei-
ding, stagiairs en een paar exotische dokters. Ze stond heel vroeg op, 
vroeger dan ik, maar ’s avonds kon ik haar wel eens zien thuiskomen, 
afgemat en met minder stralende opmaak. 
Tot de dag toen onze gang bleek afgezet door politie, ook door die 
van de ‘technische’… In het geharrewar kon ik niet meer dan enkele 
glimpen opvangen van wat zich binnen had afgespeeld. Op de muren 
-naar ik later vernam van Hak- had ze in haar eigen bloed woorden 
geschreven van wanhoop : 
JE BENT DE ENIGE ! WAAROM KIES JE EEN ANDER ? 
Het bed nog meer bloederig.  
De verpleegster was in Gasthuisberg verliefd geraakt op ‘haar’ chi-
rurg, doch die had haar gedumpt. Het is bekend dat sommige chirur-
gen naast sportwagens en vakanties op Hawai ook blondines 
verzamelen -liever dan de miserie van hun patiënten want “daarvoor 
hebben we niet gestudeerd…” 
Vele verpleegsters koesteren gelijkaardige dromen (met nog een villa), 
bevechten elkaar. 
Bij hen lukt harttransplantatie zelden.

De verpleegster



De enige bewoner die bijft. In vele gedaanten. 
De ergste is de doe-het-zelf klussende eigenaar. Hij kan er weken over 
doen om met drilboor, slijpschijf, hamer enz. een studio “op te frissen” 
en je nachten (hij begint soms al om 6u30) en dagen te verstoren. Kla-
gen helpt niet: “Het staat in de huurwet dat we herstellingen mogen 
uitvoeren!” Je kan hooguit vragen hoelang het nog gaat duren. In een 
gebouw van ‘theoretisch’ veertig flats valt er altijd wel wat te “herstel-
len”. Na de eigenaar begint de nieuwe huurder z’n eigen inrichting te 
timmeren. Meestal is de Kruidtuin de enige ontsnappingsroute. 
Op alle uren overdag en vaak ’s nachts word je geplaagd door luide 
gesprekken en muziek van je lieve buren. Een kotfuif begint rond 22 u 
met het aanleveren van bakken bier en andere drank, begint pas op te 
warmen na middernacht en kan uitlopen tot ’s ochtends 7 u. Het dra-
ven op de trappen, slaan van deuren en schokken van de lift horen 
erbij. 
Overdag is house het ergst, het monotone ‘djoeng djoeng’ dat luid loeit 
door de muren. Zelf gebruik ik bij het beluisteren van muziek –de men-
selijke genres- en het volgen van films oordopjes want vroeger ge-
beurde het al eens dat een bezemstok of gebons op de deur liet weten 
dat ‘ik’ te luid stond… 
Vervelend maar zeldzaam is het geblaf van een hond ’s nachts, ruzies 
verdergezet in bed of (één keer) het luide snikken van een vrouw. Ik 
ben sowieso nooit gaan ‘slapen’ zonder oorwatjes. Uitzonderlijk klinkt 
dan opeens op een namiddag een engelachtige meisjesstem uit het 
Lemmensinstituut of Conservatorium die de notenbalk oefent.  
Syndicus en eigenaars tonen zich doof voor klachten over geluidshin-
der. Geen woont in, heeft er dus geen last van. Geen vergeet de onver-
biddelijke hiërarchie: villa - woonhuis - appartement - studio - kot. Van 
je positie/woonst hangt je (on)gelijk af. Wij bengelen onderaan, zwij-
gen dus en betalen. 

Lawaai
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Op een vrijdagavond scheen ‘mijn’ verdieping vol te stromen met 
luid babbelende, opgewonden buitenlanders, gezinnen met kinderen. 
Die gingen allemaal aankloppen of bellen bij nr.15. Ik wist dat daar 
nu mensen uit Bangladesh woonden, klein, zorgelijk en schuw. Maar 
na een poos werd het een drukte van belang. Familiefeest! 
Uitzitten, dacht ik, aan alles komt een eind. En het zijn geen studen-
ten, ze gaan tijdig slapen. 
Doch nog voor ik een mogelijk ‘sluitingsuur’ kon verzinnen doemde 
van het gelijkvloers harder gedreun op. Mannenstemmen brulden bij 
marsjmuziek. Ik sloop de trap af en luisterde. Herkende Erika, daarna 
Die Fahne hoch en Lore, Lore blijkbaar meegeschreeuwd door de bewo-
ners met de luidsprekers op volle kracht. Net onder de 15. Een tegen-
offensief! Dat gaat slecht aflopen, wist ik. 
In de 4 woonde de zoon van een eigenaar, de netjes geklede werkne-
mer van een elektronicabedrijf uit de buurt. Ingenieur? Noch met hem 
noch met de migranten had ik contact, tenzij een groet aan de lift. 
Ik klopte. Geen gehoor maar een regiment kelen dat Es zittern die mor-
schen Knochen schalde, een meeslepend soldatenlied uit mijn jeugd. 
Begrepen de families boven wat er gaande was? Ik wel. 
En bonsde. Op de kadans van Vorwärts! Vorwärts! Opeens werd de 
deur opengerukt. Ik zag een schemerige gang, rook de geur van bier 
en sigaretten. In het deurgat de ‘ingenieur’, nijdig. 
- Kan het niet wat stiller? 
- Ga dat boven zeggen, aan de makakken. 
- Dat zijn geen makakken, maar een familie uit Bangladesh. 
- En dan? 
- Nu is er dubbel zoveel lawaai… 
- Wij zijn niet begonnen. Ze hebben hier niets te zoeken. 
- Tenzij droog land. Het zijn de collega’s van uw vader die er geld 

aan verdienen. 
Hij zweeg. Tenslotte, ik was zeker geen ‘makak’. 

Oorlogje



- Luister, ik ga naar boven, hen zeggen dat ze stiller moeten zijn. Ik 
heb er meer last van dan gij En laat mij nog even luisteren, het doet 
me denken aan m’n jeugd. Ik heb ze horen zingen, gij niet… 

Hij lachte, wees een stoel aan. Er waren nog drie kerels, al verhit zo te 
zien. Op het scherm van een grote tv trokken Sturmtruppen voorbij, 
zwaaiend en lachend naar de camera. Dan een ander beeld, een haken-
kruis omkranst, en het ontroerende Ich hatt’einen Kameraden. Ook zij 
zwegen nu, onder de indruk. 
- Ik was vroeger enthousiast over tanks, Stuka’s, de V1, V2…Tot m’n 

moeder es zei: ”Vergeet niet, jong, het is allemaal om mensen dood 
te maken!” 

Ik groette het scherm, wees naar boven (inderdaad, wat een gesnater!) 
en vertrok. 
De 15 deed vlugger open. Met gebaren en grijnzen maakte ik de kleine 
schuwe duidelijk dat die van beneden eigenaars waren en ‘moesten 
studeren’. En de vinger op de mond. Sssst! deed weldra de ronde van 
de gelederen. Had ik een oorlogje vermeden? 
Later bedacht ik weer het enorme verschil tussen politieke agenda’s en 
gezond verstand: je moet geen kat en een hond bijeenzetten. Daar komt 
hommeles van.

XXVXXIV
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Klimaatkunde/Meteorologie 
 
Voor hun studie van de dampkring, bij uitbreiding het klimaat, meten meteorologen de schommelingen van temperatuur, 
luchtdruk, windsterkte. Met alle atmosferische verschijnselen zoals waterdamp, neerslag, mist, dauw, sneeuw, ijzel, hagel, 
donder en bliksem, wolken, windsnelheden etc. Het weerbericht steunt op zoveel factoren dat E. Lorenz kon gewagen 
van het‚ vlindereffect’: een minimale wijziging kan grote gevolgen uitlokken verderop (cfr. in ➙wiskunde chaostheorie). 
Om dit alles te meten zijn de middelen geëvolueerd van weerstations met ballonnen, radar, satellieten, computermodellen 
en metingen van magnetisme tot weerkaarten per dag of dagdeel, seizoen, zone (bijv. voor de ➙Landbouwwetenschap). 
De tv-weerman of -weervrouw werd een god(in) die het weer niet meer voorspelt doch mààkt (dikwijls op bestelling 
t.b.v. kusttoerisme). 

Vermits de burger, meer en meer opgeschrikt door berichten over aardbevingen, tsunami’s, tornado’s en watersnood -
soms door de op alarmfasen beluste media zich in een quasi apocalyptische stemming gaat voelen, ontstaat klimaatpa-
niek. Vooral op grond van twee vragen: 

1 Is er klimaatopwarming? 
Het klimaat is in de loop van miljoenen jaren dikwijls veranderd (zie de ijstijden). De huidige discussie woedt vooral over de vraag: is de hui-
dige opwarming ‚natuurlijk’ of het gevolg van menselijk toedoen (industriële van gassen hoofdzakelijk CO2, boskapping). De opwarming 
doet poolijs en gletsjers (o.m. in Groenland, Alaska) smelten. Anderen wijten dit aan fluctuaties in de aardbaan, zonnestraling. Betogingen 
van scholieren, gelobby van partijen (Groen, Ecolo), het gekissebis van ‚experten’ en industriële belanghebbenden vertroebelen het debat. 

2 Krimpt de ozonlaag? 
Het broeikaseffect zou de ozonlaag aantasten die ons beschermt tegen de ultraviolette straling van de zon. Het gevolg is vooral toename van 
huidkanker (melanomen), bedreiging van microscopisch leven (plankton) door de zon. De ozonlaag blijkt vooral belaagd door de uitlaatgassen 
van vliegtuigen en raketten, spuitbussen (waarin het gas freon dat ook voorkomt in air conditioning en koelkasten). 
Helaas is ook dit gebied van de gezondheid omstreden door machinaties van politiek en commercie (dus media). Een onbevooroordeelde, 
strikt wetenschappelijke visie lijkt vooralsnog niet (meer) mogelijk. 

Een eeuw wetenschap

Hans Devroe

E. Lorenz
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Onderwijs 
 
Last but not least omdat het de eigen activiteit betreft. Liever dan het nogal algemene en wollige jargon van de sector(en) te volgen verkies ik te 
rade te gaan bij mijn eigen ervaringen. Als leerling, als student, als lesgever (secundair en hoger onderwijs, ook vaak volwassenenvorming) heb 
ik in de periode van 80 jaar heel wat meegemaakt. Aangevuld met de ervaringen van collega’s en relevante eindwerken. Wellicht in te delen vol-
gens deze fasen: 

1 Autoritaire opvoeding: aansluitend bij deze thuis Vlaamsgezind en katholiek. Enigszins weerspiegeld in de parochieschool van Sint-Kri-
stoffel te Assebroek, dichterbij dan Sint-Kruis en Brugge. Tijdens de naoorlogse periode partijdig-repressief. Ouders en leerkrachten traden 
streng op, vanzelfsprekend in grote gezinnen. De nadruk lag op gehoorzaamheid (desnoods met lijfstraffen) en werken, altijd godsdienstig 
gekleurd (feestdagen). In de Lagere School brugklassen, de omgang gemoedelijk én bruut, gelukkig met vaak buiten spelen in de tuin. De di-
dactiek steunde op vertellen en geheugenles (catechismus, gedichten, tafels voor rekenen, Franse -later Latijnse en Griekse- woordenschat). 
Na het vijfde vertrok ik met mijn broer Kris naar het ‚zevende’, voorbereidend jaar in het Sint-Lodewijkcollege (Oude humaniora) te Brugge. 
Een vol uur stappen met een rumoerige bende. 

2 De discipline in het college (Motto “Ora et labora”) strenger. Het onderwijs verliep quasi militair, net als het mishoren, biechten en de com-
munie. Voldoende om antiklerikaal te worden. Literaire teksten in het Latijn, later Grieks, gebruikt als taaloefeningen (Conjunctief! Aorist! Ir-
realis!). Pas in de retorica kwam er ruimte voor de levende mens (Ovidius, Horatius, Plato...). Begrijpelijk waar je eerst de taal moet leren? 
Hetzelfde probleem (Duits) toen ik Germaanse filologie ging volgen te Leuven. Ik had gekozen voor filosofie (las er veel over, vooral existen-
tialisten), maar mijn vader vond dat niet praktisch, lesgeven wel. In die tijd gehoorzaamde men nog. Alle kinderen (behalve Lut, het meisje) 
mochten één jaar universiteit proberen (met beurs). 

3 Leuven was in die tijd nog parochiaal én Vlaams (tot de splitsing), daarna ‚travaillistisch’ en extreem-links. De proffen werden dan ‚anti-
sociale vakidioten’ genoemd, soms terecht. De meeste konden niet lesgeven, lazen voor uit overgeërfde cursussen. Enkelen bezaten ongetwijfeld 
vakkennis (J. Aerts, Desmet, A. Dewaelhens, G. Verbeke), anderen bovendien menselijkheid (de priesters L. Engels en G. Schuerwegs). De 
meesten arrogante Streber. Ik heb er wel Engels en Duits geleerd, kreeg een diploma om deze te onderwijzen. Dat heb ik dertien jaren gedaan 
in de Hogere cyclus van het O-L-Vrouwecollege te Halle. Vier treinen (ca evenveel uren verplaatsing per dag). Ontslagen toen ik (inmiddels 
lid van de Directieraad) protesteerde tegen de inzet voor een instructiezwembad -met pedofiele agenda. Tussendoor volgde ik drie jaar les in 
het Postuniversitair Centrum te Diepenbeek dat mij -in een open seminarievorm- vertrouwd maakte met statistiek, informatietheorie, semiotiek 
en allerlei facetten van linguïstiek. Een heilzame ervaring. 
In die periode ontwikkelde ik ook mijn literaire activiteiten en publiceerde in tijdschriften. 

4 Terug naar het lesgeven, nu vanuit eigen ervaring. Ik heb drie soorten leerkrachten gekend: een kleine minderheid ‚bevlogen’: belangstellend 
in hun vak, met een open geest voor de leerlingen en hun noden, de nodige humor. De meerderheid ‚klopt uren’ voor het prestige en de ‚vaste 
betrekking’ (d.w.z. de vrouw), huisje-tuintje inderdaad. Een gelukkig kleine minderheid leutert erop los, drinkt, ‚sjot’. Evenzoveel types leer-
lingen: heel weinig tonen echte interesse voor de studie, de meesten presteren omdat “het moet” (ouders, beurs, de latere job), enkelen ‚verslijten 
hun broek’. De meesten lezen bitter weinig, hooguit een krant, praten tv na. Men kan dit, bijv. voor een studiedag of de prijsuitdeling, opdirken 
met pedagogische eufemismen maar dat is politiek, niet de werkelijkheid die ik heb ervaren. 
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5 Af en toe verstoorden nieuwigheden het gedommel: ‚moderne wiskunde’ (tientallen jaren na Cantor ➙Wiskunde) meer abstract, later af-
gevoerd als ‚minder praktisch’... leerboeken vol invuloefeningen en kleurige illustraties, ‚geprogrammeerde instructie’ (talenpracticum voor 
de scholen die dat konden bekostigen - ik werkte ermee tijdens de vakantieleergangen Nederlands en Engels te Leuven, ingericht door de 
Nationale Confederatie der Ouderverenigingen. Uitspraakdrill, oefeningen op band, groepsgesprek, fonostudio en film. Op zich interessant 
maar wat de jongens en meisjes vooral boeide was elkaar, voor ‚t eerst coëducatie. Dit ‚taallabo’ niet zonder commerciële bedoelingen, net als 
de computerkoorts nu. Er zijn scholen die Microsoft-vlaggen uithangen. 

6 Leerkrachten worden geleidelijk overstelpt met vergaderingen en papierwerk (‚klasseraad’  en verslagen van alles en nog wat) naast de ge-
bruikelijke rapporten, proefwerken, verslagen van geziene leerstof - niet te vergeten de bemoeienissen van het P.M.S., later C.L.B. De V.S.O.- 
vernieuwing is beschouwd als een nivellering: ten behoeve van zwakkere leerlingen werden de deliberaties milder, met minder herexamens 
en meer ‚gedelibereerde’ attesten. 

7 De klemtoon in het talenonderwijs lag nu niet meer op grammatica of lectuur, maar op ‚communicatie’, gebabbel. Meer en meer psychologen 
bevolkten de C.L.B.’s zodat er aan de lopende band etiketten werden toegekend: adhd (rilatine inbegrepen), autisme, dyslexie, borderline, 
concentratiestoornis. Uiteraard chemisch te behandelen, opmars van Big Pharma. Leerlingen van type 8 (bijzonder onderwijs) bevolkten nu 
de klassen. Er verschenen hulpkrachten om te ‚remedieren’. Ieder kind werd een ‚geval’, een dossier. Het mobieltje dé vaste waarde. 

8 Alsof de chaos nog niet groot genoeg was doemden jonge migranten op. Kunnen de lessen nog in het Nederlands? In bepaalde klassen 
woekeren zes talen. Bovendien met moslimgevoeligheden en meer agressieve ouders. Klaslokalen werden pleisterplaatsen om te dealen. 

9 Internationale rankings zoals deze van PISA liegen er niet om. Op het gebied van wiskunde en begrijpend lezen een gestadige daling. Deze 
devaluatie niet enkel in het Nederlandstalig S.O. Aan de universiteiten mag je examens vaak uitstellen, je volgt een individueel parcours, je 
mag maandenlang toerist spelen in Europa (Erasmus). Zelfs doctorandi kunnen niet meer schrijven zonder fouten; professoren zijn geschorst 
wegens internet-plagiaat. Algemene ontwikkeling werd een tv-quiz, het kopiëren van Wikipedia. 
De coronahype -lucratief voor sommige multinationals- verbande zeer velen naar de laptop thuis. 

10 Het onderwijs in vrije val? 
Wat je dan nodig hebt, in plaats van politiek populair willen doen, is 
• Het aantal richtingen beperken, met een duidelijke omschrijving en hiërarchie. 
• Inzichtelijke doelstellingen en minimumeisen per vak. Klare maximumtermijnen. 
• Op het eind van het S.O. landelijke (of gewestelijke) examens. 
• Strengere tucht met sancties voor leerlingen én hun ouders. 
• Minder administratief personeel, minder psychologen, minder pedagogen. 
• Herwaardering van de talentvolle leerkracht: kent zijn/haar vak, kan boeiend vertellen, met Einfühlung. 
• Ieder contractueel per jaar, jaarlijks te evalueren. 
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N.B. Alternatieve onderwijsvormen zijn bedacht door M. Montessori, C. Freinet 
en R. Steiner. Zij hebben het denken over het onderwijs verrijkt met meer hart, 
resp. meer werkelijkheidszin en meer ziel. In globo hebben we de aandacht voor 
de persoonlijkheid van het kind, projecten met actuele thema’s en een religieus 
perspectief aan hen te danken. 
 

C. Freinet R. SteinerM. Montessori
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Sociaal‐cultureel werk 
 
staat in de praktijk tussen het secundair en hoger onderwijs (hogeschool en universiteit), heet soms ook ‚volwassenenonderwijs’. Georganiseerd 
door volkshogescholen is het curriculum doorgaans minder strak, de sfeer losser (geen examens, wel oefeningen), de cursist meer geneigd tot 
inspraak. In de onvermijdelijke identiteitsbepaling die intreedt bij elke nieuwe opleiding is gezocht naar banden met vooral psychologie (K. Le-
wins ‚change model’ en C. Rogers ‚client-centered therapy’), en sociologie (maatschappelijk werk, Moreno’s rollenspel). Ook de noemers ‚sociale 
pedagogiek’ (<Gr. Pais, ‚kind) en ‚andragologie’ (< Gr. Anèr, ‚man, volwassene’) worden gebruikt. Na mei ‚68 werd de sector zelfs een broeihaard 
van activisten. Ik heb me niet ingelaten met dergelijke discussies die vaak, zoals de vergelijking tussen wetenschappelijke richtingen, humaniora 
en technisch onderwijs , het eigen ‚prestige’ of minderwaardigheidscomplex moeten voeden. Meestal tijdverlies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere controverse beschuldigt deze vorming van indoctrinatie. H. Achterhuis, I. Illich achterna, meende zelfs dat maatschappelijk werk tot 
gevolg kan hebben dat de cliënt te afhankelijk wordt van de geboden hulp, erop gaat rekenen ten nadele van eigen inzet. 
Vormingswerk kan het uitbouwen van een specifieke loopbaan beogen, maar bij de meesten gaat het om zinvolle -of gewoon gezellige-  
vrijetijdsbesteding. “Onder de mensen komen, een paroleke doen”. Waarom niet? De vereenzaming werd een groot probleem. 
Ik heb groepen begeleid voor Dommelhof/Provincie Limburg (Neerpelt), Elckeric (Turnhout), Graffiti (Antwerpen, Lombardsijde, Brussel), 
Littera (Gent), Moritoen (Brugge), Vlied (Gent), Scharpoord (Knokke), Rits (Brussel), Provincie Vlaams-Brabant (Leuven, Sint-Pieters- Leeuw). 
Tot wederzijds genoegen, mag ik hopen.

C. Rogers H. Achterhuis I. IllichK. Lewins
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Landbouwproblemen 
 
De overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw bracht ook een hervorming met zich mee in de landbouw. Van artisanaal familiebedrijf 
naar industrieel. Het werken in grote tot zeer grote arealen (Canada, V.S., Rusland) kon niet langer alleen met mankracht. Kan alleen schaalver-
groting op de duur renderen? Het bedrijf moest mechanisatie invoeren, later automatisering, na de vijftigerjaren ook digitalisering. Een en ander 
(het machinepark, veevoeders, zaaigoed, meststoffen, onkruidverdelgers enz.) vergt dure kosten. Om die te dragen sloten landbouwers zich 
aaneen tot coöperatieven en syndicaten. En deden een beroep op nationale, later Europese subsidies. Die instellingen stelden echter eisen en wil-
den meer controle. Zo groeide een breuk tussen de boer/veeteler "op het veld" en de ambtenaar "achter zijn bureau". Tegelijk verspreidde zich 
een ecologisch geweten en ieder kijkt de kant uit van de boer wanneer het gaat over bodemvervuiling, het grondwater, stikstof... Bovendien 
wordt de landbouwer verdacht van het wreed exploiteren van dieren, vandaar eiste "men" ruimere, beter verwarmde en verluchte stallen, meer 
hygiënisch melken, ja veganisme (geen vlees meer eten). De boeken van P. Singer Animal Liberation (1975) en R. Carson Silent Spring (1962 - tegen 
chemische bemesting) kregen grote invloed. Er ontstond, mede door de hippie-idealen, een "groene" beweging en partij. Met conflicten over het 
klimaat, de uitstoot van vervuilende gassen, boskapping. cfr. Klimaatkunde. Alsof dit nog geen ellende genoeg was werden veetelers getroffen 
door myxomatose, vogelpest, 'gekke koeienziekte' (Creuzer-Jacob), een dioxinecrisis en af en toe berichten over hormonenzwendel. En alarmbe-
richten door GAIA, schade door natuurrampen en jagers. 
Wat heeft een landbouwbedrijf nodig? Voldoende grond, water, licht, warmte, voeder voor het vee (ook 's winters), onkruidverdelging, machines 
en respect. 
Heel wat producten zijn al aan het verdwijnen (hop, honig, geitenkaas, bepaalde kruiden, vlas). Biotechnologie knoeit ook hier (transgene ge-
wassen). 
Er zijn veel oorzaken voor de leegloop in het platteland. Vooral hard wroeten voor weinig opbrengst en weinig of geen respect. Volledig ten on-
rechte, wat zouden wij aanvangen zonder landbouwers? Het is ver gekomen wanneer "BOER ZOEKT VROUW" moet gebeuren via commer-
ciële televisie. De tractorbetogingen scoren goed op het scherm maar halen weinig uit bij de "dikke nekken" van Brussel. De Belgische en Europese 
subsidies en de lage marktprijzen zijn ruim onvoldoende om de facturen voor machines (leasing), brandstof, verwarming, zaden, meststoffen, 
(eventueel) werkrachten...te betalen. Met lede ogen zien boeren hoe Vlaamse (betoelaagde) ngo's concurreren d.m.v. buitenlandse oogsten. Jon-
geren hebben dan weer te lijden onder een nadelige erfenisregeling (de oudste blijft?) en verkiezen vaak een vaste job "in de stad". 
Nee, het is ver gekomen wanneer een roofdier, de wolf, beter wordt beschermd dan zijn traditionele vijand, de boer. 
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Technologie 
 
Met ‚technologie’ wordt hier bedoeld: het aandeel van wetenschap, techniek en industrie in de maatschappelijke evolutie. 
Dit aandeel is gewijzigd sedert de achttiende eeuw. 
Sommigen hebben heimwee naar de pre-industriële periode toen de nijverheid nog artisanaal en vaak thuis doorging, 
zonder zware milieuschade, zonder vervreemding van de werkende t.o.v. zijn arbeid (reeds K. Marx waarschuwde hier-
tegen), zonder overheersend kapitalisme (de geldmarkt genereert de winst), zonder ontregeling van het klimaat. Het 
werd ‚bon ton’ zulke symptomen ‚vooruitgang’ te noemen, groei wenselijk. 
Niet langer. Men heeft de kwalijke gevolgen kunnen inschatten van ongebreidelde economische groei: hectisch werk- en 
leeftempo, vervuiling van het milieu, tekort aan grondstoffen, onveiligheid, heilloze concurrentie... De ‚vooruitgang’ 
blijkt een vloek -zo oordeelt een ecologische en jongerenbeweging (na de Wandervogel, de hippies, New Age). Velen zien 
de oplossing dan ook in duurzame energie d.m.v. windmolens, zonnepanelen, waterturbines... liever dan gevaarlijke 
kernenergie en vervuilende gasovens ”Naiëf, niet efficient “ weten tegenstan-

ders. 
Kritische stemmen overwegen (E.F. Schumacher), niet meer de vooruitgangsprofetieën van marxisti-
sche veeljarenplannen of A. Toffler. Het ideaal is niet meer economische expansie, beheerd door glo-
balistische multinationals, vaak als weldoeners vermomde oplichters. Men wil liever leven dan 
produceren, “het klein geluk” liever dan een welvaartsdroom. Over welke economische sectoren gaat 
het? Traditioneel onderscheidt men de zware industrie (metallurgie) van landbouw-veeteelt-visserij 
en deze van toegepaste industrie (gebruiksvoorwerpen, transport, telecommunicatie, toerisme). Alle 
behoeven management en min of meer bureaucratie. In deze ICT-tijd heeft men het over hardware 
(machines), software (programma’s) en orgware (voor de organisatie van beide). De leidende krachten 
blijven vraag en aanbod, de markt. 
Maar -zoals gezegd- meer en meer spelen grondstoffen, milieu en in toenemende mate interventies 
van de overheid de hoofdrol. Leidt zulke beheersing tot meer technocratie? Er heerst twijfel over het invullen van de mogelijkheden. Heeft de 
bevolking zelf-bezijden politici, economen en ondernemers inspraak? Want ook biomassa (het opbranden van hout, een ‚ecologisch’ voorstel) 
vervuilt, windmolens blijken niet afbreekbaar, er zijn gevaren verbonden aan elektrische auto’s. Dé vraag wordt: voor welke innovatie ook, welke 
zijn de gevolgen op lange termijn?

K. Marx

E.F. Schumacher A. Toffler
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Een eeuw wetenschap ‐ Conclusies 
 
1 Qua kennis en methodes steeds meer multidisciplinair. De verfransing -richtinggevend bij het begin van de eeuw- moest baan ruimen voor 

het Engels. 
2 Het algemeen geestesklimaat werd steeds meer materialistisch, zeker na 1950 ontkerkelijkt (door pedofilie, financiele schandalen). De invloed 

van oosterse godsdiensten en de islam groeide (meditatie, hippie-idealen, New Age). 
3 De filosofie zeer divers, na 1950 met meer pessimisme (existentialisme) en scepsis (postmodernisme, virtualisme). De grote ideologieëen 

leidden tot dictaturen en vele miljoenen doden in twee wereldoorlogen . 
4 Ook in de wetenschappen, door specialitis versplinterd, meer ruimte voor twijfels en zelfkritiek (grenzen van zekerheid, atoomwapens).  

Anderzijds groeiende technologie. 
5 Machtsblokken na 1945 zijn gebleven: de V.S., Sovjetunie, China en in mindere mate het V.K. en Frankrijk. De meeste kolonies werden  

zelfstandig, een nieuw blok diende zich aan -nog afhankelijk van ontwikkelingshulp. 
6 A.I. en een explosie van media hebben geleid tot zowel het internet, wereldwijde ontmenselijkende digitalisering als massacontrole en  

censuur. 
7 Een jungle aan kunstrichtingen bleek te vervreemden van de zintuiglijke werkelijkheid (en talrijke kunstbeschouwers); nieuwe (film, tv, V.R., 

performance...) ontstonden. 
8 Alle grote problemen (overbevolking, milieuvervuiling, klimaatopwarming, migratie) worden vroeg of laat geaccapareerd door politiek en 

commercie -zelden belangeloos. Biedt ruimtevaart ooit een uitweg? 
9 Het prangendste probleem: waar integere, onbaatzuchtige leiders?
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Een eeuw wetenschap: bibliografie 
 
Hoe vat je samen in een bibliografie ca 67 jaar bewust zoeken, die alle min of meer hebben geleid tot een bibliotheek en deze tot de reeks "Een 
eeuw wetenschap"? De lijst zou te lang worden, onoverzichtelijk. De hoeveelheid bronnen dient dus ingekort, beperkt. Tot drie soorten, tevens 
een indeling: 

1 Algemene overzichten, encyclopedieën, lexica.Enkel deze die meerdere vakken behelzen. 
2 De bibliografie bij het Repertorium der verbeelding, eeder verschenen in de jaargangen van WEL en recent Digiwel ,12 nummers zie  

uwlm.be. 
3 Enkele overzichten in tijdschriften. 

 

1 Het aantal lemma's van "Een eeuw wetenschap" is niet volledig, wel representatief. Het kennisniveau is postsecundair, hogeschool tot univer-
sitair. De volgorde in de bibliografie is alfabetisch. 
 
• Algemeen Repertorium. Systematische samenvatting van vakken. (Deel 1- 11 exacte vakken Dl., -7 A-vakken, Dl. 3- 5 sociale vakken).  

Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel, MCMLV. Drie delen.   
• I. Asimov: New Guide to Science, Penguin B., Harmondsworth, 1987 rev. 
• H. Bergman/H.J.Schoo:(red.): Zo ver is de wetenschap, Aula nr. 710, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1982 . 
• P. De Meester e.a. (red.): Wetenschap nu en morgen, Universitaire Pers Leuven,1989. 
• R. Delvigne (red.): 100 boeken die geschiedenis maakten, 1892-I992 Gemeente bibliotheek Utrecht/Uniepers Abcoude, 1992. 
• Dictionnaire biographique des auteurs de tous les temps et de tous les pays, S.E.D.E., Paris, Laffont-Bompiani, 1957. 2 tomes. 
• Dictionnaire des oeuvres de tous les temps et de tous les pays, S.E.D.E., Paris, Laffont-Bompiani,1959. IV tomes + Index. 
• U. Eco & G.B. Zorzoli Histoire illustrée des inventions, Ed. Pont Royal (Del Duca-Laffont), Paris, 1961. 
• H. Glaser: Kleine Kulturgeschichte der Gegenwart mit einem Führer durch das Sachschrifttum, Ullstein Nr. 229, Frankfurt/M., 1959. 
• L. Leprince-Ringuet (dir.): La science contemporaine, Larousse, Paris, 1964. (2 vol.). 
• Lexikon der Weltgeschichte von der Vorzeit bis zur Gegenwart. Lux, Murnau etc., 1962. 
• P. Rousseau: Histoire de la science, A. Fayard, Paris, 1945. 
• C. Sagan (prod.): Cosmos, Bright Vision Entertainment, Cosmos Studios, 2008. TV-productie. .  
• W. Schuder (Hgb.): Universitas Litterarum. Handbuch der Wissenschaftskunde, W.De Gruyter, Berlin, 1955. 
• P.-H. Simon: Questions aux savants, Ed.du Seuil, Paris, 1969. 
• H.J. Störig: Geschiedenis van de wetenschap in de negentiende eeuw, Prisma nrs. 659,1084, 1178- Utrecht/Antwerpen, 1966. Drie delen. 

Van hem ook een Geschiedenis van de filosofie, Prisma nr. 409 Utrecht/Antwerpen, 1977 (vijftiende druk !) 
• G. Thinès & A. Lempereur (dir.): Dictionnaire général des sciences humaines, Editions universitaires, Paris, 1975. 
• M. Valken (red.): Kroniek van de 20ste eeuw, Agon/Standaard Uitgeverij, Amsterdam/Antwerpen, 1991.     
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2  Bibliografie van Repertorium der verbeelding (pp. 3-18) in Digiwel nr.10 (juni 2021) blz. 4-7. Aan te vullen met de werken: 
 
• R. Audi: (Gen.ed.): The Cambridge Dictionary of Philosophy, (Cambridge University Press, 1966 2nd ed.) 
• H. Bächtold-Stäubli (Hgb): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, (De Gruyter, Berlin/Leipzig, 1927-I942) tien delen (X is het register). 
• H. Devroe; Het Virtuele Universum. Inleiding tot de virtualistische wijsbegeerte en studie der verbeelding, (Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2007) 
• Les Guides Noirs, Meer dan 20 delen Guide de la ...mysterieuse, (Tchou, Paris vanaf 1964 ) Belangrijk blijft de indeling in thema's. 
• Br. Inglis: Fringe Medicine, (Faber and Faber,London, 1964) 
• C.G. Jung: Die Psychologie der unbewussten Prozesse, (Origo, Zürich, 1917) 
• Mächte des Schicksals. Enzyklopädie anthropologischer Wissenschaften, okkulter Lehren u.magischer Künste, (Marathon-Edition,s.l., 1953) 
• The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. Centennial Edition, (Merck Research Laboratories, Whitehouse Station, N.J., 1999)  

Deze jubileumeditie bevat in facsimile de allereerste (1899).Van 193 p. tot 2833 p! 
• Sepher Yetzirah. The Book of Formation (tr. W.W.Westcott) (S.Weiser, New York, 1975 3rd ed.) 
• H. Werner: Lexikon der Esoterik, (Fourier/MECO, Wiesbaden, 1991). 
 
3 Een organisatie (UWLM) en tijdschriften (WEL, digiWEL) als de onze hadden/hebben uiteraard een grote behoefte aan periodieken, temeer 
daar wij ons toelegden en nog steeds op mediakritiek (ook in wedstrijdverband) met een aparte rubriek Het Wereldje. Ondanks ons zeer beperkt 
budget en nauwelijks subsidie kochten we nieuwe publicaties, jubileumnummers en specials. Tijdelijk hadden we een abonnement op The 
Scientific American (vanaf de zestiger jaren), Time en Newsweek. Wat volgt is slechts een greep: in alfabetische orde: 
• American Scientist (tweemaandelijks, NC PB): bijv. "The Top 100 Science Books of the Century"(November-December 1999). 
• OF ONDER S? Der Spiegel (wekelijks, Hamburg): 

"Was bleibt von Jesus Christus?"(24-5-99) 
"Wir sind das Netz" (26-6-7) 
"Die digitale Unterwelt" (4-7-11) 
"Wie ich ich bleibe"(14-8-15) 

• EOS Magazine (maandelijks,  Antwerpen): 
"10 jaar milieu, energie, geneeskunde, communicatie enz." (12-93) 
"Van het allerkleinste tot het allergrootste" (7-19) 

• Magazine littéraire (maandelijks, Paris) bijv. 
"Dix ans de philosophie en France" (12-85) 
"Idéologies: le grand chambardement" (3-87) 

• New Scientist (Nederlandstalige editie: Utrecht, special), "Raadsels uit het heelal"( 9-19) 
• Newsweek (New York, wekelijks) bijv. "Looking Forward to the Millennium" (26-12-94) 
• Ontdek/Discover (Nederlandstalige editie, tweemaandelijks, Amsterdam-uitgave van Bonnier, Kolbotn): "De grote vragen van de weten 

schap"(5-2020)  
• Science & Vie (maandelijks en specials, Paris) bijv. 
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" La grande aventure scientifique du XXe Siècle" (5-1994) 
"Témoin d'un siècle 1913-2013" (4-13) 

• The Scientific American (maandelijks en specials, New York) bijv.  
"Mind and Brain"(9-92)  
"Mysteries of the Mind"( 1997) 
"Exploring Intelligence"(Winter 1998) 
"A Matter of Time" (9-2002) 
"The Hidden Mind" (8-2002) 
"Plugging into the Brain" (11-2008) 

Tevens publicaties in boekvorm door twee stafmedewerkers: D. Flanagan: Flanagan's Version (Vintage Books, Random House, N.Y.,1989) 
Een synthese van astronomie, geologie, biologie en technologie. 
• M. Gardner: zeer veelzijdig (wiskundige), spelontwerper, goochelaar en toch rabiaat materialist... 
• Le Soir (dagblad en dossiers, Brussel) bijv. "Les nouveaux mondes de la science"(2-1992) 

Internationale samenwerking van 23 kranten uit evenzovele landen. 
• Tips & Trucs (Specials, Haarlem) bijv. in de reeks "Snel aan de slag: Beveiliging" (nr.3, 2009). 
• Wave (Zaventem) bijv. "Internet: Moeder van alle netwerken" (1-4-94). 
• Wetenschap in Beeld (Bonnier Publications International, Kolbotn) bijv. "Wetenschap 2020" (3-20) 
• Meer algemeen jubileumuitgaven en 'dossiers' van Knack (Brussel), Paris-Match (Paris) en Time (New York). 
 
In totaal een poging om in zo'n 65 lemma's de ideeënwereld der twintigste eeuw samen te vatten. Enkele graven dieper (Wat is waarheid? Welke 
wereldbeelden zijn er? Wat heet wetenschap? Hoe ze indelen? Structuren en verschijningsvormen der verbeelding?), de meeste historisch be-
langrijk. Ze hebben onze tijd voorbereid en hun invloed geldt nog steeds want geschiedenis vertoont enkele constanten (vanuit de menselijke 
motieven en beperkingen) verborgen onder tal van actua en trivia, de "nieuwe" stromingen en technologieën. 
Hans Devroe 
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Portfolio

Mel Cooper

Mel(vin) Cooper, Brit uit Durham, stelde schilderijen en  
tekeningen ten toon in o.m. Den Haag, Amsterdam, Brussel, Zuid-
Frankrijk. Beïnvloed door fantastische kunst, symbolisme, surrealisme- 
recent meer door realisme (portretten) en Pompeï. 
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Gedichten

Hans Devroe 

Ars Poetica 
 

Schrijf kort 
(er is verveling genoeg) 
de kern 
(er zijn media genoeg), 
soms scherp 
(er zijn al vleiers genoeg), 
beeldrijk 
(er zijn al clichés genoeg ) 
welluidend en geheim 
(er is al gezwets genoeg). 
 
Tussen bestaan en niet-bestaan 
wijding, een zegel. 
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Pak Mok-wol

Bergen omringen mij 
 
Bergen omringen mij en zeggen: 
leef, zaai zaden 
leef, bewerk de grond. 
 
Bouw een huis in het bergdal 
baar een zoon en een dochter 
plant pompoen tegen de aarden muur 
leef als wilde rozestruik 
leef als bijvoet. 
 
Bergen omringen mij en zeggen: 
het leven taant als een afnemende maan 
leef zoals de wolken 
leef zoals de wind. 
 
 
 
(uit „Herfstheuvels. Moderne Koreaanse poëzie” samengesteld door G.Droogenbroodt, Point, Altea.) 
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Oud worden is van goud worden 
met zilveren haren verjaren 
in je huwelijksboot 
 
Oud worden is ook tweevoud worden 
door liefde aan eenvoud te paren 
voor je beider dood 
 
Oud worden is beminnen 
zoals je het nooit kon beleven 
in je mooste moment 
 
Oud worden is verzinnen 
hoe je nog samen verder kunt leven 
als je gestorven bent 
 
 
 
(„Het onbereikbare licht”, Booklight) 

Gust Van Brussel



33

Dit is een reis van twintig jaar geleden, of eerder, een reis van twee dagen binnen die reis (Caïro-Fayyoem), en een etappe binnen mijn geestelijk 
itinerarium.   
 

* 
Mijn oom, prof cardiovasculaire chirurgie (loodgieter, zegt hij zelf), had me beloofd bij het begin van mijn studies als oriëntalist om mij mee te 
nemen naar het Nabije-Oosten. Voor ik het wist was ik vier jaar later afgestudeerd en hing hij aan de telefoon. We gingen op zijn kosten naar 
Egypte voor een congres. De universiteit betaalde dus.  

Ik had me op de luchthaven in België nog gauw een fles whiskey gekocht, en hij een fles jenever. In de islamwereld vind je niet zo makkelijk al-
cohol. In Egypte bestaat een lokale whiskey, Johnnie Wadie red label (Johnnie van de woestijnvallei), naar een bekend Schots merk, maar dat is 
ondrinkbaar. Lokale drank in Egypte is gestookt van goedkope alcohol en bijgevolg zeer schadelijk. Verkocht in overheidswinkels die er niet om 
malen want alcohol is tegen de islam dus Allah straft onmiddellijk. Althans, Allah straft de sukkelaars. Op chique trouwfeesten in hotels schenkt 
de zaal officieel geen alcohol, maar in een klein kamertje apart staan de bakken Europese drank opgestapeld voor zelfbediening.  
 
Op het oude vliegveld van Caïro bleek mijn valies verdwenen in de chaos. Maar ik was vertrokken in mijn kostuum en de whiskey zat in mijn 
handbagage. Ze mochten mijn ondergoed houden. Ongeïnteresseerd stapte ik in een taxi met de belofte dat verloren bagage later wel aankwam. 
Vanuit mijn kamer in Le Méridien zag ik de onafgewerkte maar toch bewoonde huizen. De platte daken. De eentonig bestofte kleur van alles. Ik 
voelde me in een vervallen, verzande woestijnstad. De verfijnde gerechten in het hotel die avond fleurden me snel op. Helaas, ik vergat de Ara-
bische namen te noteren. Ik denk een Syrische keuken, want Egyptes culinaire verbeelding reikt vandaag niet verder dan een geroosterde duif.  
 
In de ochtend ontmoetten we onze chauffeur Mohammed. Vriendelijk verzochten we hem om de cassette met jaren zeventig popmuziek af te 
zetten, evenals het geagiteerd gejank op de radio. Hij nam het sportief op. Een eind buiten Caïro veranderde het woestijnlandschap: hoge palm-
bomen met volle kruinen, lemen torens vol gaten (duivenhok), en overal een viriliteit van groen. Dit was het vruchtbare land van de Nijl en de 

Reisbericht

De boot van de eeuwigheid achterna: van Caïro naar Fayyoem (en terug) 
 
 

Remi Hauman
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farao’s. Langs de weg zaten twee bedoeïenen thee te drinken op een traditioneel, inklapbaar stoeltje gevlochten uit bamboe. Ik deed de wagen 
stoppen en kocht het voor een paar biljetten. Eigenlijk zei ik: enkele piasters meer of minder, maar dit is nu van mij. Dat is het verschil tussen rijk 
en arm. Zou u de stoel waarop u zit verkopen aan de eerste de beste Arabier?  
 
Onderweg stopte we in Saqqāra langs de oudste piramide van Egypte: een mysterieuze mastaba met ronde welvingen, en een al even mysterieuze 
gids in djellaba. Hij kwam ongevraagd naast ons lopen, breed glimlachend en doofstom gesticulerend. Hij begeleidde ons helemaal rond, en 
stak dan grijnzend zijn hand uit voor fooi (baḫšīš). Ik betaalde even grijnzend omdat de piasters toch niets waard waren.  
We reden verder en ineens zag ik de Afrikaanse trekken van Egypte in de nilotische vegetatie. Maar ook: mensen die leven onder een tentzeil 
tussen palmbomen. Zigeuners op kamelen die rondhangen in kleurrijke weefsels. Toen we stopten om naar een piramide in de verte te kijken, 
verscheen een meisje van acht of tien jaar uit het niets. Hysterisch bood ze haar popje te koop aan. Felle tinten rood, groen en geel. Ruw gehaakt. 
Ogen van twee gekruiste stiksels. Geen ouders te zien. Enkel zand. 
 
Onderweg passeerden we controleposten. Eerst soldaten in uniformen, daarna mannen in djellaba’s met automatische wapens. Ze kijken ons 
aan met toegeknepen ogen: een universeel kenmerk van haat, in dit geval, haat voor de kâfir. De islamwereld is grotendeels tribaal, vooral in 
rurale gebieden zonder staatsstructuren, en de clans zorgen zelf voor veiligheid, zoals eeuwen geleden elke samenleving dat deed. Het heeft ne-
gatieve kanten zoals de groepsvijandigheid naar buiten toe, maar er valt van te leren qua liefde naar binnen. Deze mensen begrijpen nog natuur-
lijke soevereiniteit en samenhang. Wij West-Europeanen zijn vervreemde vogels in de kooi van de immer uitbreidende en verder rovende staat. 
Het vrije Westen?  

 
* 

Onze bestemming Al-Fayyoem (Fayyūm) is de hoofdstad van provincie Fayyoem. Het gebied is geen oase maar een delta ontstaan door een 
zijarm van de Nijl die uitmondt in het Qārūn-meer. Ons hotel ligt aan dat gigantische meer: Auberge du lac. Het hotel was vlak na de oorlog 
geopend door Churchill (portretschilderij in de inkom) en ontving de groten der aarde. De façade van de hal weerspiegelt de oriëntaalse luxe 
van koning Faroek (1936-1952). In werkelijkheid is het hotel geruïneerd. De lakens liggen er al sinds de jaren vijftig en zijn uitgerafeld. Geen 
warm water. Rot hout. Kapotte tegels. Een plek om je op te hangen, maar het uitzicht op het krokodillenmeer is koninklijk. Aan de rand van het 
hotel kwamen zigeunervrouwen kralen slijten.    
 
We reden dezelfde dag o.a. naar een lokaal museum, waar enkele van de met was geschilderde Fayyoem-portretten hingen. Die ogen. Ze zuigen 
de tijd weg alsof de andere beschavingen na hen er nooit geweest zijn. Konden wij maar zo iemand aankijken, tweeduizend jaar later.   
 
Terug naar het hotel voor het avondmaal. In het lege restaurant had je alleen kip en vis met komijnrijst. De ziekelijke manier waarop de kippen 
op straat te koop stonden (mager en kalend in vierkante papegaaienkooien) deed me voor vis kiezen. Een legbatterij is een luxeappartement in 
vergelijking. Verkeerde keuze: de vis smaakte naar zand. Ik vroeg aan de ober: “Mā haḏā as-samak?” (Wat voor vis is dit?) Onverwacht antwoordde 
hij in vlot Hollands: “Een fisj uit het meer, meneer”.  
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Die nacht in het hotel, om twee uur, begonnen ze in de kamer boven mij ineens kasten te verhuizen, nochtans sliepen we alleen in het hotel. 
Genoeg plaats om elders kasten te verhuizen toch? Eventjes dacht ik dat ze gaten aan het boren waren. Ik dronk gauw een slok whiskey, stak 
oorstoppen in en trok duizelig het deken over me. Het viel nog mee. Onze chauffeur sliep op de parking in zijn busje. 

 
* 

In de ochtend vertrokken we al terug naar Caïro en vlak buiten de stad kwamen we bij een Koptisch klooster. Vraag me niet naar de naam. Alle 
ramen waren gebarricadeerd tegen vandalisme van voorbijgaande moslims. Zonder verdere uitleg stapten we een centrale poort binnen. Voor 
het eerst heb ik daar het Heilige ervaren tijdens een mis, verstopt in een donkere grot met kaarsen en iconen. Een priester stond voor een altaar 
(ad orientem), en achter hem enkele gelovigen. Een man zat achteraan in een nis voor een icoon te huilen, met zijn handen voor zijn ogen. Een 
vrouw zat op haar knieën voor een andere icoon. Bezwerende gezangen op één klank. Wierook en cimbalen. Triangels. Met schrik ben ik naar 
buitengegaan, spontaan een kruisteken makend toen ik door de poort ging. Ik verdrong het voorval maar jaren later ben ik opnieuw naar die 
sensatie op zoek gegaan, en nog later ben ik het gaan vereren. De invloed achteraf van Rudolf Otto? Misschien.  
 
Ik heb u niet voorbereid op deze bekentenis want ook ik was onvoorbereid. Het was er ineens. Alle volkeren kennen het Heilige, behalve het 
Westen vandaag, dat het doelbewust uitsluit. Kan een cultuur blijven bestaan zonder de Werkelijkheid? Of zonder psychotisch te eindigen? We 
zijn het al. De ingewijde bekijkt het meewarig. 
 
Tegen de onwennigheid heb ik even gevoetbald met jonge Kopten op het plein voor de poort, en daarna vertrokken we verder naar Caïro. On-
derweg voelde ik hoe een bult in de weg onze auto raakte. Uiteindelijk bleek dat onze olie wegliep. We stopten in een woestijndorpje langs de 
weg. Een jong ventje van naar schatting twaalf jaar kroop onder de auto en repareerde de gebarsten olieleiding. Ondertussen stond de negorij 
rond ons busje. Mijn nicht zag een meisje (acht jaar) met een opvallende gezichtsafwijking op de schoot van haar moeder en wou haar perse een 
cadeautje geven. Het dorp riep haar bij ons. Terwijl mijn nicht haar snoep en geld gaf bestudeerde mijn oom haar gezicht. Joelend en (voor het 
eerst?) in het centrum van de belangstelling liep ze met alle kinderen van dorp terug naar haar ouders. Ondertussen liep ik in bestoft zwart kos-
tuum door het dorp met de arm van een man in witte djellaba rond mijn schouder. In traditionele islamsamenlevingen gaan sommige mannen 
uit gemis lichamelijker met elkaar om wegens gebrek aan contact met vrouwen. Toch voelde het tegennatuurlijk en storend. Rondom mij huisjes 
van beige klei met plat dak en enkel een deur. Geen water, geen stroom. Toen we weer vertrokken zag ik het ventje met gitzwarte oliehanden de 
dikke fooi van mijn oom afgeven. Hoe krijgt die zijn handen weer proper, vroeg ik me af.      
 
Na een uur rijden was de leiding opnieuw om zeep, en nu voorgoed. De avond viel snel en de woestijnkoude sneed door je kledij. We duwden 
even maar zonder effect. Geen probleem zei mijn oom bloedserieus, we slapen wel in die barak: een bouwkeet zonder deur aan een verlaten 
pompstation. Gelukkig passeerde een kennis van de chauffeur met Duitse toeristen en die nam ons mee. De Egyptische chauffeur kreeg een 
dikke fooi met het bevel niets te zeggen tegen zijn baas (slavendrijver in maatpak), noch het geld of het incident.  
 
Die avond nog na de maaltijd vind ik in ons oud-koloniale Shephaerd’s hotel (°1841) een winkeltje met een schap boeken: o.a. exemplaren van 
de Iraniër Al-Ġazālī (1058-1111) zijn Tahāfut al-Falāsifa (Incoherentie van de filosofen). De Spaanse Arabier Averroës bestreed zijn aanval op de fi-
losofie en eindigde verbannen in Noord-Afrika. Langs de andere kant: hoe beschaafd zou het zijn, als gelijkaardig in West-Europese hotels de 
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grote teksten van Anselmus van Canterbury of de kerkvader Thomas di Aquino te koop waren? Ik kocht me An introduction to Arab poetics van 
de Libanese dichter Adonis.   
Tegen halfelf neemt mijn Belgische kameraad, die in Cairo Arabisch studeert aan het Nederlands-Vlaams Instituut (NVIC), me mee naar de mon-
daine Cairo jazzclub te Ajoeza (al-‘ajūza). Een langharige Gentenaar in lichtgrijs, zijden kostuum spreekt me aan uit het niets: hij kende mijn 
naam, mijn familieleden, zelfs het automerk van mijn groottante vlak na de oorlog. Onze families waren verwant. Hijzelf was met zijn vader 
meegegaan en had in Caïro een koffiebranderij opgericht. Hoe toeval kan toeval zijn? Hij was bevriend met een telg van de Grieks-Libanese Sur-
sock familie, nachtclubeigenaar en opgegroeid in het historische Gezira paleis in Caïro (nu: Marriot hotel). Later gidste hij me door Caïro’s mon-
daine kant.   
 
We zien elkaar nog sinds zijn terugkeer naar Gent jaren later, maar Egypte heb ik nooit teruggezien. Een krakkemikkige taxi racete me tegen de 
ochtend naar het hotel. De chauffeur tuurde uit zijn glazige ogen en vlamde door het deemster. De glimmende boot van de nacht achterna. 

(Weert, 23 jaar later) 
 
Remi Hauman (°1973, Temse) is een licentiaat islamologie/arabistiek. Hij publiceerde een „Vademecum van de islam” (Uitgeverij Damon, 2015) en essays. Daarnaast vertaalde hij moderne en 
middeleeuwse gedichten uit het Arabisch en Perzisch. Remi Hauman; August Wautersstraat 1/9140 Temse/België; Tel.: 0475204741; remi_hauman@hotmail.com 
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Wat scheelt er misschien? 
 
 

Heidi Lagast 
 
 

Eddy is al negen maanden werkloos en het drijft zijn vrouw Chantal tot wanhoop. Alles wat hij zegt of doet, houdt rechtstreeks of onrechtstreeks 
verband met “die verzieke maatschappij waarin we leven” en als hij niet tegen haar of de kinderen tekeer gaat, steekt hij een tirade af tegen de 
afwezige “smerige zakkenvullers van de politiek,” alsof zij daar iets mee te maken heeft. Chantal zelf is ook al twee jaar werkloos maar zij ziet 
daar vooral de voordelen voor de kinderen van in. Zo heeft ze nu rustig de tijd om de tweeling Ray en Bruce ’s morgens aan te kleden en mee te 
sturen met Angie, de oudste. Met haar werkloosheidsuitkering, het kindergeld en Eddy’s loon, hadden ze tot voor kort voldoende om de huur 
en de rekeningen betalen. Nipt, maar het lukte. Sinds Eddy zijn dagen thuis doorbrengt, is het leven krapper geworden en moeilijker om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Maar naast de financiële zorgen, is het grootste probleem Eddy zelf. In de bouwsector kon hij zijn agressie kwijt 
door in de buitenlucht met al zijn kracht met hamers op hout tekeer te gaan; thuis zitten drijft hem gek. Het minste jaagt hem de kast op.  
 “Wat is er misschien? Ge kijkt zo vies.”  
Eddy zit aan de keukentafel, gebogen tussen de grote doos ontbijtgranen, de melk, de choco en de grote zak sandwiches. Hij knakt zijn vingers. 
Chantal schokschoudert zoals een eend het vijverwater van zich afschudt. Ze haat dat geknak. Eddy doet het de hele dag door. Van Eddy’s toon 
leidt ze af dat het een dag wordt waarop ze op haar tellen zal moeten passen.  
“De jongens gaan graag naar school, ze zijn weer blij vertrokken.”  
“Ge moet van onderwerp niet veranderen. Staat er jou iets weer niet aan?”  
Eddy is duidelijk op oorlogspad. 
“Het is gewoon dat ik niet zo goed tegen dat knakken kan, dat is al.” 
“Het zijn toch mijn vingers, gij hebt daar toch geen last van?”  
Chantal ontwijkt Eddy’s blik. Ze maakt haar bewegingen zo klein mogelijk en ruimt op kousenvoeten de tafel af zodat hij niet verder geprikkeld 
wordt. Eddy ploft zijn kop koffie neer op tafel, staat op, gooit de stoel tegen de tafelrand en loopt de keuken uit als plots zijn gsm gaat. Hij keert 
naar de tafel terug en kijkt naar het scherm waarop alleen maar cijfers verschijnen. 
“Onbekend nummer,” zegt hij. 
“Het is misschien een van die firma’s waarvoor je gesolliciteerd hebt.”  

Kortverhaal
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Eddy humt, beantwoordt de oproep en luistert met gefronste wenkbrauwen.  
“Ja, ik ben haar vader,” zegt hij.  
Chantal kijkt Eddy aan: de kinderen…? Het is onwaarschijnlijk dat er iets gebeurd is met de kinderen want ze zijn net de deur uit en de school 
ligt om de hoek, ze moeten niet eens de straat oversteken. Chantal registreert elke beweging die Eddy maakt. Hij luistert, zucht, steekt zijn vrije 
hand in de zak van zijn wijde joggingbroek, daarna wrijft hij ermee door zijn haar. Dan keert hij zijn rug naar Chantal toe zodat ze hem niet 
langer kan aankijken .  
“Wanneer is dat gebeurd?”  
Stilte.  
Chantal wil Eddy niet nodeloos op stang jagen en plaatst de borden en kopjes zo geluidloos mogelijk op het aanrecht. Haar hart gaat wild tekeer, 
er moet blijkbaar toch iets gebeurd zijn.  
“OK, ’t is al goed, ik kom.”  
Als een kind stampt Eddy met zijn voet op de grond, smijt de gsm op tafel en roept: “Godverdomme, dat moet er nog eens bij komen!” De gsm 
wipt op en valt van de tafel af. Chantal raapt hem op en legt hem terug. 
“Wie was het?” vraagt Chantal. Aan zijn samengeperste lippen en gebalde vuisten kan ze zien dat Eddy inspanningen doet om de boel niet kort 
en klein te slaan.  
“De schooldirecteur. Over Angie. Ze heeft gebeten. Hij zegt dat hij zich zorgen maakt. Ik zal hem eens gaan vertellen wat zorgen zijn, de sul.” 
“Gebeten…?” herhaalt Chantal.” Heeft ze de directeur gebeten?” 
“Ja, gebeten. Dat zeg ik toch. De directeur? Dat weet ik niet. Bon, ik ga er direct naartoe. Blijf jij maar hier, anders wordt dat daar een circus.”  
Eddy stopt zijn gsm in zijn broekzak, trekt in de gang zijn sneakers en zijn gewatteerde zwarte regenjas aan en slaat de deur achter zich dicht. 
Chantal kijkt hem aan het keukenraam bezorgd na. Ze beeldt zich in wat de schooldirecteur zo dadelijk te wachten staat. Hij kon Eddy op geen 
slechter moment treffen.  
Eddy neemt niet de kortste, maar de langste weg naar school. Hij stapt de doodlopende straat waarin ze wonen helemaal uit en op het kruispunt 
slaat hij links af, wég van de richting waarin de school ligt. Zijn hart gaat wild tekeer, zijn hoofd voelt mistig en hol. Eddy voelt dat hij op ont-
ploffen staat. Hij wil eerst wat afkoelen, anders zal hij de boel kort en klein slaan, dat weet hij gewoon.  
Het miezert, er is nog veel verkeer. Ouders die hun kinderen met de auto naar school hebben gebracht en aan de schoolpoort zijn blijven praten 
met elkaar, zwaar vrachtverkeer dat door het dorp sluipt om de files op de provinciale weg te vermijden, fietsers, brommers, bussen, noem maar 
op. Allemaal mensen die een doel hebben vandaag, die ergens worden verwacht, zoals hij zelf tot voor kort ook ergens werd verwacht toen hij 
nog werk had. Gekscherend met de makkers in de witte bestelwagen van de firma, onderweg naar de bouwwerven. Altijd plezant, die ritten. 
Het water in de plassen spat op. Het valt Eddy op hoe slecht het voetpad erbij ligt. De gemeente doet er niets aan, die luilakken. 
Tijdens de wandeling merkt hij een aantal huizen voor het eerst op, hoewel hij hier al drie jaar woont en vaak deze weg neemt, steeds met de 
auto en zonder tijd om rond te kijken. Sommige ervan zijn nieuwbouw, andere zijn oud en dringend aan verbouwing toe. In één ervan zou hij 
zelf wel willen wonen: een groot huis in pastorijstijl, maar er is veel werk aan. De meeste huizen zien er verlaten uit. Er brandt geen licht, op de 
oprit staan geen wagens. Pas wanneer de regen van zijn neus af drupt en hij wat rustiger is geworden, maakt Eddy rechtsomkeer en stapt hij 
naar de school toe. Hij neemt zich voor om zijn handen dicht bij zijn lijf te houden en zijn vuisten te ballen, om zichzelf in bedwang te houden. 
Hij weet dat het moet want hij weet wat de gevolgen kunnen zijn wanneer hij de controle verliest. De grote schoolpoort opent automatisch nadat 
hij op de bel heeft gedrukt. Een vrouw komt naar hem toegelopen.  



39

“U bent de vader van Angie?” vraagt ze met fijne, samengeknepen oogjes. 
“Ja, wat scheelt er misschien?”  
“Goedemorgen meneer. Volg mij maar naar het zorglokaal.” 
Eddy loopt achter de vrouw aan. Hij vermoedt dat ze een jaar of veertig is, net zoals hij. Hij vermoedt ook dat ze benoemd is in haar functie en 
werkzekerheid heeft. Wellicht neemt ze binnenkort speciaal verlof op om een wereldreis te maken. Ze zal ook op een goed pensioen mogen re-
kenen. Die onrechtvaardigheid maakt hem nerveus vanbinnen. In de bouwsector heb je al die voordeeltjes niet. Je wordt door weer en wind 
naar afgelegen werven uitgestuurd en voor het minste misverstand ontslagen en vervangen door goedkope Roemenen, Hongaren of Polen. Bo-
vendien vraagt hij zich af of de kinderen tegenwoordig hun jassen niet meer aan de kapstok moeten hangen wanneer ze lange gang doorkruisen. 
Door de ramen boven de kapstokjes ziet hij leerkrachten, vooral vrouwen, waaronder nog een paar heel jonge, druk gesticuleren en instructies 
geven. Wat een makkelijke job, denkt hij. Wat kinderen bezig houden in warme lokalen en om vier uur gedaan. En dan nog durven klagen.  
“Zo, gaat u maar naar binnen, meneer. De directeur, de zorgcoördinator en Angie zijn er al. Hassan en zijn vader komen zo.” 
“Wie?” vraagt Eddy.  
“Hassan, de jongen die Angie gebeten heeft, en zijn vader. Zij komen ook. De directeur legt het wel uit.”  
Ze opent de deur van het lokaal waar Eddy zijn dochter aan een tafel ziet zitten, naast een nog vrij jonge man en een oudere vrouw. Eddy kijkt 
Angie aan maar die ontwijkt zijn blik. De man reikt hem de hand.  
“Goedemorgen meneer, ik ben Gino Belpaire, de schooldirecteur. U bent Angies vader?”  
“Ja, en?” 
“Ik ben de schooldirecteur en dit hier is Anette, onze zorgcoördinator. Zij houdt zich bezig met het welbevinden van onze leerlingen,” zegt Gino 
Belpaire. 
Anette tilt haar billen van de stoel en reikt Eddy de hand. Eddy begroet beide met een afstandelijk knikje en neemt plaats aan de lange kant van 
de tafel. Angie staart naar het plafond. 
“Wat is er misschien?” herhaalt Eddy terwijl hij Angie onderzoekend aankijkt en zijn gebalde vuisten in de zakken van zijn joggingbroek verbergt. 
Angie kijkt haar vader heel even aan, slaat de ogen neer en speelt met haar vingers.  
“We zijn dankbaar dat je zo snel kon komen want we maken ons een beetje zorgen over Angie.”  
De directeur knikt naar Anette, als teken dat ze het van hier af van hem mag overnemen. Annette vervolgt: “Het zit zo, meneer. Angie heeft deze 
morgen op de speelplaats in het oor van Hassan gebeten. Heel hard gebeten. Tot bloedens toe. Een medewerkster van het secretariaat is in allerijl 
met Hassan naar de dokter gegaan en ook de ouders van die jongen zijn verwittigd. We hopen dat ze straks nog even kunnen aanschuiven en 
dat we samen een oplossing kunnen zoeken voor het probleem dat zich nu al een tijdje stelt tussen Hassan en Angie.” 
Eddy inspecteert het gezicht van zijn dochter. Ze had vast een goede reden waarom ze in dat oor heeft gebeten. Hij verwacht dat Angie haar 
uitleg wel zal geven, maar ze blijft er onbewogen onder, starend naar haar handen.  
“Ja, en?” vraagt Eddy. “Wat heeft die Hassan misdaan misschien?” 
Anette buigt zich voorover en zegt: “Dat weten we niet. Angie heeft het al een tijdje op Hassan gemunt maar niemand weet waarom. Het is niet 
de eerste keer dat ze hem bijt. We dachten dat het wel zou overgaan want soms klikt het gewoon niet meteen tussen twee kinderen maar het gaat 
niet over. In het begin was het onschuldig en kon Hassan er nog mee lachen maar ze bijt steeds harder. We hebben gemerkt…”  
Anette kijkt naar de directeur die haar bemoedigend toeknikt en gaat verder: “Het zit zo: Angie is nogal opvliegend. We hebben al met haar ge-
werkt rond emotieregulatie maar we dringen op de een of andere manier niet tot haar door en we zijn eerlijk gezegd ten einde raad. Bijten kan 
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echt niet. Herkent u dat probleem, meneer?”  
Anette leunt achterover en kijkt naar Gino Belpaire. Die knikt haar opnieuw geruststellend toe. 
Eddy schraapt zijn keel en kijkt naar Angie die met haar benen wiebelt terwijl ze nog steeds naar haar handen staart.  
“Wat bedoel je met ‘herkent u dat probleem’. Vraag je nu of ze mij ook bijt?” Eddy grinnikt. 
Gino typt op zijn laptop.  
“Is Angie thuis ook vaak boos?” vraagt Anette. 
“Wat ik mij afvraag, is wat die Hassan heeft gedaan. Angie bijt niet voor niets.” 
“Maar meneer,” reageert Anette verontwaardigd. “Dat is nu precies wat we niet weten. Angie wil het ons niet zeggen. Bovendien, wat er ook ge-
beurt, er is nooit een goede reden om te bijten.” 
Het berispende toontje van Anette staat Eddy geenszins aan. Hij haalt zijn gebalde handen uit zijn broekzakken en kraakt zijn vingers. Een luid 
geknak vult de kamer. 
“Ohhhh, meneer, neeee!” roept Anette, haar schouders schuddend terwijl ze haar handen naar de mond brengt.  
“Papa, stop daarmee!” tiert Angie en ze legt haar handen op haar oren.  
“Kom, kom,” sust Gino Belpaire. 
“Angie, waarom hebt gij die gast gebeten? Wat heeft hij misdaan misschien?” vraagt Eddy. 
Angie ontwijkt de blik van haar vader, haalt haar schouders op en blijft zwijgen. 
“Zie je wel, ze wil het gewoon niet zeggen,” herhaalt Gino Belpaire. “We hebben het haar al honderd keer gevraagd. Je ziet, zelfs aan haar eigen 
vader zegt ze het niet.” Hij typt verder. 
“En Hassan? Wat zegt hij ervan? Of kan hij niet spreken misschien?” Eddy lacht grimmig. Hij hoopt dat Angie voelt dat hij aan haar kant staat. 
Thuis is hij de baas, maar als ze zijn kinderen aanvallen krijgen ze met hem te maken. Angie kijkt haar vader nu angstig aan. 
“Aan Hassan hebben we het inderdaad ook al gevraagd en zelfs al zou hij willen antwoorden, hij kan niet. Nog niet. Hij is een anderstalige 
nieuwkomer en spreekt alleen Arabisch.” 
“Arabisch?’ herhaalt Eddy spottend. ‘Tja, dan moet je niet verbaasd zijn dat daar ongelukken van komen.” 
Anette en Gino Belpaire kijken elkaar verontwaardigd aan. Anette neemt het voortouw: “Meneer, het is niet omdat de jongen van afkomst Ara-
bisch is dat hij mag gebeten worden. Wij zijn een open school waar iedereen welkom is. We willen gewoon samen met u even bekijken hoe we 
kunnen werken aan het welbevinden van Angie want we vermoeden dat ze niet zo lekker in haar vel zit en haar frustraties op de meest kwetsbare 
kinderen afreageert. Daarom onze oprechte vraag aan u: ‘Heeft Angie thuis ook driftbuien?’ 
Eddy kijkt zijn dochter aan maar ze ontwijkt opnieuw zijn blik. Hij voelt zich nochtans voor het eerst fier op zijn dochter, nu hij hoort dat ze een 
Arabier heeft gebeten. Hij tracht zich voor te stellen hoe Angie zich, met haar volle gewicht, bolle wangen en rosse sproeten, op die Arabier 
werpt en in zijn oor bijt tot hij bloedt en hij kan het  achen niet langer bedwingen. Een bijzonder buitenissig lachsalvo vult de hele kamer. De ver-
baasde reactie van de directeur en van Anette, maar ook van Angie, doet hem nog luider lachen.  
“Sorry…,” veinst hij terwijl hij een hand voor zijn mond brengt en met de andere tevergeefs een zakdoek in zijn jaszak zoekt om de tranen van 
zijn gezicht te vegen.  
“Meneer!” roept de directeur uit. “Wat is hier nu zo prettig aan?”  
Anette voegt er, om de zaken niet op de spits te drijven, snel aan toe: “We begrijpen natuurlijk wel dat dit een beetje een ongemakkelijke situatie 
is. Mensen weten niet steeds hoe ze moeten reageren op dit soort nieuws. Komt u maar rustig tot bedaren. Daarna praten we wel weer verder.” 
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Wat ze zegt, maar vooral het verpleegsterstoontje waarop ze het zegt, doet Eddy ontploffen. Hij staat op, gaat breeduit staan, brengt zijn handen 
onder de tafel met de bedoeling om die tegen hun betweterige koppen te kieperen maar de tafel is aan de vloer vast geschroefd waardoor Eddy 
een beetje achterover helt. Deze mislukte aanval brengt Angie tot giechelen, waarop Eddy zich naar haar toekeert, zijn vlakke hand voor haar 
gezicht brengt als verwittiging dat hij haar zal slaan als ze daar niet onmiddellijk mee ophoudt. Angie bukt zich diep en brengt de armen om 
haar hoofd. 
“Meneer!” roept Gino uit terwijl hij recht veert. Ook Anette is opgestaan en gebaart met op en neer bewegende armen: “Rustig, meneer, rustig.” 
“Kom,” zegt Eddy terwijl hij Angie bij de arm grijpt en van haar stoel rukt. Angie graait nog snel haar boekentas mee die naast haar op de grond 
staat en laat zich door haar vader naar de deur duwen. 
“Weet wel,” roept Anette nog uit. “Dat we dit incident moeten melden aan het CLB!” 
“Ja!” roept Gino Belpaire uit, “Het CLB! Je kan Angie niet zomaar meenemen. Zij is schoolplichtig!” 
Eddy trilt op zijn benen maar hij weet dat als hij nu niet weggaat, hij op de smoel van Gino en Anette zal kloppen en de boel kort en klein zal 
slaan. Zo is dat, zo is hij. Hij kan niet anders. Hij weet dat. Hij sleurt Angie aan haar arm de gang door. En wanneer hij in de verte de dame van 
het secretariaat ziet afkomen met aan haar zijde vermoedelijk de Arabier en zijn zoon, kan hij zichzelf nauwelijks bedwingen om er niet op af te 
vliegen, maar de woorden van Angie houden hem tegen: “Papa, we kunnen ook langs hier gaan. Kom.” Angie trekt aan de jas van haar vader 
en loodst hem door een smalle gang via de zijdeur van het gebouw naar buiten.  
Het miezert nog steeds. Eddy en Angie wandelen naar huis. Eddy heeft de zware boekentas van Angie van haar over genomen zodat ze wat 
sneller kunnen stappen. Er is geen kap aan Angies jas en ook de rits is kapot, haar sluike haren worden nat. Hij wil zijn dochter een hand geven 
om sneller op te schieten, maar ze trekt die terug. Wanneer hij naar haar kijkt, ziet hij dat ze weent.  
“Wat scheelt er misschien?” vraagt hij. 
Ze trekt haar schouders op.  
“Allez, zeg eens wat er scheelt,” herhaalt hij. 
“Gaan we nu weer verhuizen?” vraagt Angie. 
Eddy zwijgt. Het is alsof ze zijn gedachten kon raden want het was inderdaad net in hem opgekomen om weer ergens anders te gaan wonen. 
Hij had geen zin om opnieuw die van het CLB en de sociale dienst en al die andere pottenkijkers over de vloer te krijgen. 
“Waarom hebt ge die Arabier gebeten?” 
“Gewoon,” reageert Angie, “omdat hij niet luistert!” 
“Omdat hij niet luistert of omdat hij geen Nederlands spreekt?” vraagt Eddy want hij vindt het een rare uitleg. 
Angie veegt met de mouw van haar jas haar gezicht af en zegt: “Nee, gewoon, omdat hij niet luistert. Gij slaat mama toch ook wanneer ze niet 
luistert en zij spreekt wel Nederlands.” 
Een zware tientonner rijdt langs. Een plas water spat op. Eddy’s jogging wordt nat. Ze stappen samen verder. Nog even en ze zijn weer thuis. 
Eddy denkt na. Had hij nog werk gehad, dan liep hij niet hier, maar was hij nu samen met de werkmakkers ergens lol aan het maken op een 
werf. Hij denkt terug aan zijn laatste project voor zijn ontslag: de verbouwing van een riante villa in het miljoenenkwartier in Antwerpen. Prachtig 
gelukt maar de eigenaar was nooit tevreden. Het was Eddy teveel geworden, hij had de man tijdens een discussie zo hard geduwd dat hij was 
gevallen en met zijn hoofd tegen een steen was terecht gekomen. Zonder pardon had Eddy de dag zelf nog zijn ontslag gekregen. “Door jouw 
driftig karakter verlies ik klanten,” zei zijn baas, “sorry.” Moest hij dan altijd maar zwijgen, zoals de meeste van zijn maten? Eddy kon er niet 
tegen dat hij onrechtvaardig behandeld werd, dat was al. Ook de gedachte dat de school hem en zijn gezin opnieuw op de rooster zouden leggen, 
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frustreert hem.  
“Zijn er nog dingen die ze op school vragen over ons?” vraagt hij.  
“Ja, vaak,” antwoordt Angie. 
“Waarover misschien?”” 
“Over jou en mama. En hoe we leven.” 
“Hoe we leven? Wat willen ze dan weten misschien?” 
“Veel.” 
“Geef eens een voorbeeldje.” 
Eddy kijkt naar de hemel waar donkere wolken zich samenpakken. Angie zucht.  
“Of ik me wel voldoende kan wassen bijvoorbeeld.” 
“Wassen?” 
“Ze zeggen dat ik me moet wassen en dat ik naar frieten en zweet ruik. En dat mijn sandwiches beschimmeld zijn. En dat ik gezonder moet 
eten.” 
Ze lopen het vervallen huis in pastorijstijl voorbij. Misschien moet hij vanavond bij die mensen eens aanbellen en voorstellen om voor hen de 
verbouwing in het zwart te doen nu hij toch nog geen werk heeft. Wanneer ze in hun doodlopend straatje zijn aangekomen, versnelt Angie haar 
pas om vervolgens naar huis te lopen.  
Hoewel Angie de voordeur op een kier heeft laten staan, stapt Eddy het huis niet binnen. Hij loopt naar het vervallen schuurtje waarin het gezin 
de rommel en het huishoudelijk gerief stouwt. Daar gaat hij op een krukje zitten, leunt tegen de koude muur en strekt zijn benen. Zijn jas is nat. 
Hij voelt zich week en klam. Hij kijkt naar zijn handen en de vele littekens. Gespierde handen die stenen breken en zware drilboren in bedwang 
houden, die met hamers spelen. Hij brengt ze naar elkaar en knakt zijn vingers. Het ontspant hem. Hij heeft het van zijn vader.  
Hij denkt terug aan Angie en de Arabier. Ze lijkt op hem. Ze bijt van zich af. Belachelijk dat de school daar zo’n circus van maakt. Het zijn toch 
kinderen? Eddy kijkt rond naar de bakken met kapot speelgoed, een oude fiets, zakken vol lege flessen, stapels oud papier, een beschimmelde 
matras, een kapotte koffiezet, en ook de frituurketel. Zo rommelig als dit kot, zo voelt hij zich. Een hopeloos geval, een marginaal. Er zit niets an-
ders op. Ze moeten opnieuw verhuizen.  
Hij weet niet hoe lang hij daar al zit als Chantal binnenkomt.  
“Eddy,” vraagt ze, “wat zit gij hier te doen?” 
“Waar is Angie?” vraagt hij. 
“Op haar kamer. Ze wil niet praten.” 
Zonder Chantal aan te kijken, verlaat Eddy het kot en loopt hij het huis in, naar boven, naar Angies kamer. In de gang hoort hij haar snikken. 
Zonder kloppen gaat hij haar kamer binnen. Ze ligt op bed en wanneer ze haar vader ziet, drukt ze haar gezicht in het kussen. Hij gaat bij haar 
zitten en legt zijn grote hand op haar natte hoofd. Even houdt het snikken op. Angie kijkt haar vader aan, gooit het kussen weg en werpt zich 
tegen hem aan. Hij streelt haar haren. Zonder hem aan te kijken, vraagt ze: “Papa, maar wat moet je dan doen als iemand niet luistert?” 
Eddy zucht. “Ik weet het zelf niet.”  
Hij denkt aan de lijst van zijn eigen geweldplegingen die steeds langer wordt.  
“Juf Anette zegt dat ik tot tien moet tellen wanneer ik boos ben, maar ik vergeet dat altijd.” 
“Ik weet het,” zegt Eddy. “Misschien moeten je eens tot drie proberen. Misschien is drie al lang genoeg.” 
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“Ja, papa, ik zal morgen aan juf Anette zeggen dat we dat eens gaan proberen. Gaan we alstublieft niet weer verhuizen? Mag ik morgen weer 
naar school?”  
Eddy staat op en verlaat de kamer. Bij de deur draait hij zich naar Angie, die hem afwachtend aankijkt, om. “We zullen wel zien,” zegt hij. 
 
’s Nachts kan Eddy de slaap niet vatten. Hij rolt zich om en om, maar de verwijtende blik van de directeur en Anette doemen bij elke poging om 
hen te vergeten weer op, net zoals de grote poort waarlangs hij de school binnenliep, de vele kinderjasjes in alle kleuren van de regenboog die 
in de gang op de grond lagen, de vastgeschroefde tafel. Of Hassan en zijn vader in de verte en de zijdeur waarlangs Angie hem naar buiten 
hielp, de regen, de opspattende plassen, de vervallen pastorijwoning die hij zo graag zou verbouwen. Maar ook de klamme angst waarmee 
Chantal hem aankijkt en die hem telkens naar een gebied voert waar hij niet wil zijn. Een bouwwerf vol gruis. 
Eddy staat op, trekt de joggingbroek en sweater aan die naast zijn bed op de grond liggen en gaat naar Angies kamer. De maan werpt een zacht 
licht door het raam. Angie ligt rustig te slapen. Hij trekt de gordijnen van haar kamer dicht. Hij haalt de sleutel van de binnenkant van de deur 
en doet die langs de kant van de gang op slot. De sleutel steekt hij in zijn zakken. Daarna gaat hij naar de kamer van de jongens, zijn tweeling. 
Hun nachtlampje brandt, ook zij liggen diep te slapen in hun stapelbed. Ook hun deur sluit hij langs buiten af. De sleutel steekt hij bij die van 
Angie in zijn broekzak. Dan gaat hij naar zijn eigen kamer. Chantal slaapt als altijd op haar buik. Ook die deur sluit hij af. 
Met de slaapkamersleutels in zijn zak, gaat Eddy naar het bijgebouw. Daar neemt hij de frituurketel. Hij sloft ermee naar de keuken, brengt de 
olie over in een kookpan en plaatst die op het gasvuur. Het gas sist, de olie begint zachtjes te borrelen. Nog even en hij is van alle ellende af. Ge 
kunt niet blijven verhuizen, denkt hij. Maar andere kant weet hij dat zichzelf nooit in bedwang zal kunnen houden en verhuizen de enige uitweg 
zal blijven. Rust. Alleen maar rust. Voor iedereen. Voor Angie en Hassan, voor Chantal en de tweeling ook. Rust is nu nodig. De olie begint al 
goed te koken. Nog even en de pan vat vuur. Hij knakt zijn vingers en telt tot drie.  
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Papyrus, een geschiedenis van de wereld in boeken 
 
 

Koen Vertessen 
 

 
In Alexandrië woonde een man met een waanzinnig geheugen. Dit zou het begin kunnen zijn van Buchmendel, een kortverhaal van Stefan Zweig, 
over een man met een waanzinnig geheugen. Maar dat is het niet want die man heette Jacob Mendel en zat in een Weens café. De man waarover 
het wel gaat, heette Aristophanes van Byzantium en hij las alle rollen die zich bevonden in de bibliotheek van Alexandrië. Hij memoriseerde 
zowel de inhoud als de locatie van de rol. Op een dag werd in de stad een poëziewedstrijd gehouden. De koning wees zes illustere figuren aan 
als juryleden. Om aan een oneven getal te komen mocht de man in kwestie ook zetelen. Alle deelnemende dichters kwamen hun werk presenteren. 
De jury luisterde aandachtig naar de voordrachten en was vol lof over de kwaliteit van de poëzie. Aristophanes zei niks. Hij mengde zich niet 
in de discussies en pas aan het einde zei hij dat op een na alle deelnemers zwendelaars waren. Hij ging naar de bibliotheek en nam met ‘hulp 
van zijn geheugen’ de rollen die hij nodig had om aan te tonen waaruit de fraudeurs geplunderd hadden. De koning benoemde hem tot de eerste 
directeur van de Bibliotheek van Alexandrië. Aldus Vitrivius. Deze anekdote leert ons tevens dat plagiaat geen recent fenomeen is. Aristophanes 
introduceerde tevens leestekens om teksten leesbaarder te maken. 
De eerste bibliothecaris van Alexandrië, en allicht van de wereld, was Callimachus van Cyrene. Hij was bovendien de eerste cartograaf van de 
literatuur. Hij maakte een atlas van alle aanwezige auteurs en van hun werken. Verder sorteerde hij de werken voor het eerst aan de hand van 
het alfabet en hij klasseerde Plato onder diens echte naam – Aristocles – en niet onder zijn bijnaam die trouwens ‘brede rug’ betekent. Naar het 
schijnt was Plato bijzonder trots op zijn boksersvaardigheden.  

Bovenstaande anekdotes en wetenswaardigheden komen uit het eerste deel van Papyrus, meer bepaald uit de hoofdstukjes 57 en 58, samen zowat 
vier bladzijden. Ze staan symbool voor het hele boek. Op elke bladzijde vind je anekdotes, wetenswaardigheden en wissewasjes. Maar de teneur 
van het boek steunt op gedegen historisch onderzoek. Irene Vallejo beschrijft de geschiedenis van het schrift, van papyrus en perkament, van 
het boek en van de bibliotheek. Ze doet dit erg gedetailleerd, voor zover mogelijk, en waar de geschiedenis in nevelen verdwijnt, serveert ze ge-
loofwaardige speculaties. Tussendoor heeft ze het ook nog over haar eigen ervaringen, hoe ze verhalen voorgelezen kreeg en zelf leerde lezen. 
Ergens vertelt ze hoe rond 450 voor Christus bibliopola (boekverkopers) op gammele karren rondtrokken en hun waren op markten sleten, en 
dat (mobiele) antiquariaten toen ook reeds bestonden. 

Recensie
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Irene Vallejo vertelt enthousiast. Ze begint bij Alexander de Grote 
in de vierde eeuw voor Chr. en kuiert meanderend doorheen de 
geschiedenis. Onderweg ontmoet ze onder meer Egyptenaren, 
Sumeriërs, Grieken, Joden, Romeinen… en reist door een groot 
deel van Europa en Azië. Zowat elke auteur die iets over het 
thema te vertellen heeft, laat ze aan het woord, ook Zweig met 
zijn Buchmendel. 

Over boeken en bibliotheken is al veel gepubliceerd. Verschil-
lende figuren met een stevige statuur hebben zich erover gebo-
gen; Bloom, Borges, Braches, Eco, Manguel, Lernaut, Steiner en 
anderen. Vallejo hoort met stip thuis in deze prestigieuze lijst.  
Het is dus niet verwonderlijk dat van het boek al meer dan 
200.000 exemplaren werden verkocht, op twee jaar tijd, en dat 
het in meer dan dertig landen beschikbaar is.  
Dit is een absolute aanrader voor lezers van Wel. 
 
Irene Vallejo, Papyrus, Een geschiedenis van de wereld in boeken, 
Meulenhoff, uit het Spaans vertaald door Adri Boon,  
ISBN 978-90-290-9420-7, 533 blz., 29,99 euro  
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Verval 
 
 

Marcel Van Passel 
 
 

“Ik ken je van in de oorlog,” zegt mijn Duitse buur en leunt over het hek. 
Hij kijkt me met kindse lachende ogen aan. Hij licht de hoed, krabt in de weinige zilveren haren en zet hem achteraan op het hoofd. Hij heeft iets 
van een stripfiguur. Ongeschoren, het hemd zonder boord, een zwart pak met strepen, geen enkele plooi. 
“Sinds de oorlog? Dat kan niet,” lach ik verbaasd, “ik ben toen geboren.” 
“Toch,” zegt hij, “zo een smalle …je was soldaat. Vast en zeker.” 
Vader en moeder zorgden voor een groot aantal kinderen en ik was de gelukkige die hiervan rechtstreeks profiteerde en werd vrijgesteld. Nooit 
heb ik dus tot op de bodem van mijn strijdkrachten moeten putten, laat staan op het oorlogsveld geopereerd. 
“Dan moet het in 1918 geweest zijn,” meent hij. 
Ik tracht zijn anachronistische sprongen te volgen. 
“Toen zéker niet,” zeg ik. 
“Kom, kom,” volhardt hij en kijkt me aan met een blik van: mij-neem-je-niet-in-de-maling, “ik zie alles nog duidelijk voor me. Hoogopgeschoten, 
mager, enkele haren onder de kin, blauw kostuum, gouden epauletten. Dat was jij!” 
“Nee,” lach ik, “je vergist je sterk.” 
 
Ik voel me veilig met het hek tussen ons in. Dat vleugje waanzin als ‘Pas op, gevaarlijke hond’. Het boeit me erg. Een teken uit een andere we-
reld. 
 
“Vraag het aan Sterke Willy,” vervolgt hij, “die was er ook bij.” 
“Zou het dan toch?” vraag ik me af. De reumatische aandoeningen in mijn rug vinden misschien hun oorsprong in de loopgrachten aan de IJzer. 
En die sluiswachter op de oude briefjes van duizend frank komt me sinds lang bekend voor. 
“Je kent toch Willy?” dringt hij aan. 
Ik ontken. 
“Sterke Willy. Hij hield de arm zo gestrekt vooruit en als je er tegen liep, viel je als een blok om.” 

Cursiefjes
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Ik kan hem geen teken geven dat hij op de goede weg is en hij wordt onzeker. 
“Toch zou ik gezworen hebben dat jij het was, net zo mager, schraal, scherp.” 
“Nee, eerlijk, echt niet. Dat spijt me,” zeg ik. 
Hij trekt de schouders op en loopt mopperend door de tuin naar zijn huisdeur. Net als ik ook aanstalten maak om binnen te gaan, draait hij zich 
om en straalt:  
“Zeg, nu weet ik het! Jij bent Ludwig!” 
“Wie?” vraag ik. 
”Ludwig! König von Bayern! Ja, dat ben je! Ludwig II. Dat ik daar niet onmiddellijk aan gedacht heb”, zegt hij zonder me aan te kijken, bang dat 
ik ook dit ontkennen zal. Hij steekt vlug de hand op als een aarzelende groet en sluit de deur achter zich. 
 
Ik sta sprakeloos.Wat vliegt de tijd! Is het al meer dan een eeuw geleden, dat ik Wagner naar München riep, hem een villa aan de oever van de 
Starnberger See schonk en hem ontving in Königsschloss Linderhof?  
Ik zie me nog zitten in mijn nieuwe gouden koets, toerend door Neuschwanstein, in die hete zomer van toen. 
Onvergetelijk! Ik keek naar de dertig meter hoge fonteinen, droomde in de Venusgrot van Tannhauser en schetste plannen om een Festspielhaus 
te bouwen in Bayreuth. Ik herinner me nog goed de opening ervan. Werken van mijn vriend Richard werden ten gehore gebracht en ik had bij 
die gelegenheid de eer Kaiser Wilhelm I te begroeten. Ik weet nog dat hij me zei … 
 
“Zeg”, roept mijn vrouw, “ moet je de vuilniszak niet vooraan zetten?” 
Ik staar haar aan. 
“Doe het dan onmiddellijk. Anders vergeet je het weer,” zegt ze. 
“Kaiser Wilhelm, vriend,” zucht ik, “hoe diep zijn we gevallen?” 
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Het Wereldje
(Mediakritiek - Nobelprijzen voor de vrede - Stra-
lingsgevaar - Verso TV - Palestina -  
RM-rapport 2020 - G. Lemaître en de Big Bang)

Mediakritiek 

Gezien de betwistingen over de rol van de media tijdens de coronacrisis lijkt het nuttig te herinneren aan enkele principes:  

        1   De informatie weze veelzijdig, vanuit verscheidene bronnen en meerdere visies. Anders wordt het reclame of propaganda. 
        2   De gegeven informatie moet accuraat zijn d.w.z. zo volledig mogelijk en gecheckt. 
        3   Qua stijl liefst bondig en zakelijk (niet ironisch, noch beledigend). 
        4   Toch zijn er in de media uiteenlopende genres mogelijk (bijv. satire). Dat moet duidelijk aangegeven. Eerroof, ook op het net,  
              dient vermeden. 

 
Nobelprijzen voor de vrede 

Deze zijn toegekend aan de Filippijnse journaliste Maria Ressa (voor meer vrijheid van meningsuiting, tegen Amerikaanse techgiganten) en de 
Rus Dmitri Moeratov. 

 

Stralingsgevaar 

De Raad van Europa heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd tegen gevaarlijke, kankerverwekkende elektromagnetische straling verspreid via 
gsm, wifi-netwerken en G5. 

 

Verso TV 

Halfwekelijks online nieuwsmagazine van J. De Troch en M. Verstraeten om meer pluralisme te brengen in de coronaberichtgeving. 5,99 euro 
per maand. 

Hans Devroe
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Palestina 
 
Het ziet er niet naar uit dat de smeulende Palestijnse kwestie een spoedige vredevolle oplossing krijgt, integendeel. Amnesty International 
noemde aanvang oktober de houding van het Israëlisch regime t.o.v. de Palestijnen "apartheid", zoals de Amerikaanse Human Rights Watch 
vorig jaar. Dat zou blijken uit willekeurige aanhoudingen, ook foltering, belemmering van het woon- en werkverkeer, inbeslagname en vernieling 
van huizen. Dit alles vanuit een pro-joodse segregatiepolitiek. Eerder hebben de VN het Israëlische bewind in de bezette gebieden "racistisch" 
genoemd. 

 

RM‐rapport 2020 
 
Het nieuwe RM rapport over de media sluit aan bij het vorige: de Vlaamse media (vooral Mediahuis en de de Persgroep) zouden de coronacrisis 
redelijk hebben overleefd tenzij wat de reclame-inkomsten betreft; die daalden. 

 

G. Lemaître en de Big Bang 
 
Princeton heeft z'n Einstein (en Gödel) Cambridge z'n Hawking. KU Leuven wou niet achterblijven. Dit jaar herdacht het priester Georges  
Lemaître. Deze verdiepte zich (1827) in de uitdijing van het heelal -ontdekt door Edwin Hubble (Red Shift-verschuiving) en verzon daaruit de 
hypothese van de 'Big bang', het heelal ontploft uit een 'primitief atoom'. Dat idee was welkom in de R.K.K. (Genesis) maar Lemaître remde het 
enthousiasme van het Vaticaan terzake. De Leuvense universiteit liet o.l.v. de française F. d'Estienne d'Orves het stadsplan voorstellen als het 
heelal (1m = 1 miljoen jaar terug in de tijd). Dit jaar ook is de nieuwe Webb-ruimtetelescoop gelanceerd. Zie ook http://www.oeratoom.be en 
Astronomie in ➞ "Een eeuw wetenschap". 
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UWLM-nieuws

Info over culturele activiteiten van (ex)cursisten. Info WELkom 
 
• Kobe Lecompte publiceerde bij Lannoo het relaas van een alcoholverslaving: Kiezen voor een nuchter leven.  

Zie ook zijn webstek http://www.delaatstedruppel.com.
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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 bi-

bliografische 
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”.



52

Als je 2000 jaar lang over deze Aarde hebt gezworven, telkens 
korte tijd ergens gewoond en dan weer voortgedreven… 
Wat ben je te weten gekomen over deze planeet? De oorzaken 
van natuurrampen? Van oorlogen? De verhouding tussen vol-
keren? Tussen godsdiensten? 
Wat is het geheim van God? Welk wereldbeeld is het meest zin-
vol? Hoe leven? 
Weten en wijsheid gepuurd uit 50 levens … 

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

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

HANS DEVROE 

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

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

Hans Devroe 
 

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

Reeds verschenen themanummers 

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

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

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

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


