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Onze Themanummers

HANS DEVROE

We hebben zeer hard gewerkt, met weinig middelen, want noch de medewerkers

noch de productie werden betoelaagd. WEL is onafhankelijk, niet verzuild.

Vooral de themanummers vergden een grote inspanning, soms een jaar

voorbereiding. Hierna een overzicht .Titels gevolgd door een * zijn uitverkocht,

de andere nog verkrijgbaar à 5 euro tenzij anders vermeld. VERVOLLEDIG

UW COLLECTIE !

Tien jaar UWL *, oktober 1989. Bevat een chronologie van de cursussen, hun

achtergrond en klemtonen. Ingeleid door P. Dewael, A. Vansina, rector R.

Dillemans en C. De Vlies. Met teksten van docenten over hun onderwerp: G.

Adé, F. Auwera, G. Eekhaut, prof. H. Heynen, Fr. Puttemans, Fl. Stein, prof. A.

Vandenbunder en prof. A. Warrinnier. Gr. Boon schreef over E. Claes, er was een

paneelgesprek over het kortverhaal (weekend te Alden Biezen) en de

redactieleden mijmerden “Tien jaar lezen”.

Beknoptheid in literatuur, september 1990. Ik vatte een en ander samen in een

klein lexicon en “De prachtige jaren tachtig in 48 ‘zinnen’ “. 43 auteurs stuurden

een kort gedicht, verhaaltje, aforismen. Voorts ons Poëzie-weekend te Alden

Biezen.

Poëzie uit Irak, december 1990, haalde de kranten. Na mijn “Over poëzie uit

Irak” kwamen zes dichters aan het woord (zie het overzicht buitenlandse

auteurs), geïllustreerd met Arabische calligrafie. Omdat onder bommen mensen

wonen.

Oorlog en media - Debuten, maart 1991 in het verlengde daarvan. Als een der

eersten in ons land hebben wij stelselmatig de retoriek van politiek en oorlog

ondermijnd, ook via de mediaprijs. Wie zwijgt is medeplichtig.

Fin de siècle - toen en nu *, september 1991. In artikels van G. Adé, Fr.

Boenders, G. Charleer, H. Devroe, M. Eemans, Chr. Steen en H. Van Eygen en
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een interview met prof. J. Vlasselaers. Maar  ook met creatieve bijdragen van

23 Vlaamse auteurs. J. Devijver zorgde voor mooie foto’s. Het nummer brengt

een uitgebreide thematische bloemlezing uit de Duitse, Engelse, Franse en

Nederlandse literatuur.

Oorlogsdagboeken-Flitsverhalen, januari 1992, confronteert dagboekfrag-

menten van de joodse A.H. Aretz en het DMS-meisje H. Uytterhoeven met een

episode uit de repressie in het Antwerpse (“Kinderen voor kooien”). Geen volk

heeft het monopolie van wreedheid of leed. Voorts een gesprek met prof. J.

Sidorin (Moskou) “Over Russische schrijvers nu en vertaalde Vlamingen”.

Humor en Satire *, september 1992, brengt behalve “Messieurs les hauts

salauds! Over satire en satirische tijdschriften” (met de eerste formulering van

verbeeldingsfuncties) essays door E. Danneels, Fr. Neirynck en prof. J.

Verberckmoes. Het interview met J. Nuyts (’t Pallieterke) en spot met “meester”

Claus mochten niet volgens sommigen. In naam der verdraagzaamheid? Twaalf

Vlaamse auteurs trachten te doen grijnzen. Naast collages en cartoons. En

weinig bekende narrenliteratuur uit de zestiende eeuw.

Vlaamse literaire kritiek *, maart 1993, heeft dan weer wrevel gewekt bij

plaatselijke bonzen omdat “Fair play of doorgestoken kaart?” de netwerken

(o.m.een lijst van alle media met hun recensenten) én de bindingen blootlegt,

naast modes in literatuurwetenschap. Het nummer bevat los mijn Het boekje der

boeken, een imaginaire bibliografie (gedrukt door M. Deroost).

Het Jubileumnummer. Internationale bloemlezing, november 1993, werd

een boek van 226 blz. Deze anthologie laat anderstalige en Nederlandstalige

dichters aan het woord en essayisten, maar bevat ook de beste interviews en

verhalend proza. Docenten schreven “Tien regels over tien jaar”. Voor de vele

illustraties is geput uit symbolen van vele culturen. De Index bestrijkt de jaar-

gangen I tot en met X.

Psychologie en literatuur *, maart 1994. Mijn “Vele gezichten in vervormende

spiegels” stelt de auteurs, hun personages maar ook psychologische richtingen

en therapieën in vraag.

En wat met fantasie? H. Maex heeft het over magie in Malawi, W. Van Loock

over “geestesziekten in de literatuur”. Voorts een internationale bloemlezing

van “gestoorde”dichters.
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Ook het themanummer over Censuur *, oktober 1994, haalde de media, met

reden. Mijn “Over gevaarlijke boeken”(42 blz.) gaat op zoek doorheen de

domeinen toverij, ketterij, sexualiteit, wetenschap, gemeenschap, taal en

persoonlijke herinneringen. Een rondvraag onder auteurs en professoren levert

enige vreemde resultaten op: prof. G. Fauconnier verdedigt politieke censuur, K.

Vanhole ziet geen probleem (zelfcensuur?). Achteraf gezien kreeg S. Rushdie in

twee artikels teveel eer. In bijlage een gedetailleerde chronologische lijst

“Censuur in de twintigste eeuw”. Conclusie: “Ondanks jargon en verdoezeling

zou de volgende vraag helder moeten blijven als criterium: GUN IK MIJN

TEGENSTANDER DE VRIJHEID VAN HET WOORD?”

Fantasie en literatuur *, december 1995. In het essayistisch gedeelte de

stemmen van P. Bernauw, E. Danneels, H. Devroe (de genres), G. Eekhaut, H.

Lampo en prof. A. Roeck; verder zeven verhalen. De internationale bloemlezing

“Dichters in Fantasia” brengt Duits- en Engelstalige poëzie. En er zijn

suggestieve foto’s door W. Vranckx.

In aparte bijlage mijn Noctuarium. Een nachttoverboek (facsimile van het

handschrift, 45 blz., geïll., los verkrijgbaar à 5 euro), ingeleid door prof. A.

Roeck. De twaalf uren van de nacht vertolken stemmingen en magie. Is ook

bewerkt tot Radio 3-luisterspel. 

Dichters in Fantasia. Internationale bloemlezing, juni 1996, zet deze

bloemlezing voort (p. 42-122) met Nederlandstalig werk. Zo werd de

chronologische anthologie (die ook telkens anonieme volkspoëzie brengt) de

meest uitgebreide op dit gebied in ons taalgebied! Misschien zal ooit een

doctorandus ons plagiëren, uiteraard dan gesubsidieerd en in functie van een

carrière…

Literatuur en wiskunde *, december 1996, behandelt verschillende aspecten:

L. Carroll en paradoxen (H. Devroe), wiskunde-taal-poëzie ( prof. A.

Warrinnier), SF (G. Van Brussel) en interpretatietechnieken in de Kabbala (J.

Swings). Met ongewone illustraties.

In Het virtualisme - Creativiteit, november 1997, een eerste publicatie van

mijn “Het Virtuele Universum: tien stellingen en een gnomon”. L. Desmet en K.

Eeckhout behandelen het kunstenaarsboek (met veel ill.), J. Swings I.B. Singer,

J. Kuypers “professionele interpretatiestoornis”. Aan de rondvraag over

“Literatuur en (nieuwe) media” werken vijftien Vlaamse auteurs mee. En prof.

P. De Martelaere:”…ik heb gewoon geen opinie daaromtrent.”
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Dimensietheorie, maart 1998, bevat mijn bijdrage “Er is meer. Naar een

Algemene dimensietheorie”(p.2-45) die het begrip “dimensie” onderzoekt in

wiskunde, theorieën over de tijd, magie en godsdiensten, informatietheorie,

esthetiek w.o. film en “filosofische spiegelingen”. Met een poging tot synthese

en uitgebreide bibliografie.

Vijftien jaar WEL-Theorie der verbeelding, november 1998, ons tweede

jubileumnummer (met een groet van C. Devlies, L. Martens en E. Van Rompuy)

laat docenten mijmeren over hun vakgebied: prof. W. Van Belle, H. Meert, B.

Broens, J. Bouveroux, D. Tieleman, L. Dufour en ikzelf. Die de eerste afleve-

ring schreef van “Theorie der verbeelding.  Een virtualistische visie”: I. Filoso-

fische en psychologische aspecten.” Deze serie is voortgezet in de nummers van

• december 1999: II. Wiskundige aspecten

• december 2000: III. Antropologische aspecten

• oktober 2001 : IV. Artistieke en esthetische aspecten

• november 2003: V. De nood aan ont-beelding

• november 2004 , maart 2005 en  juni 2005: VI.Analyse en code, 

toegepast op Zeven zoekers naar de Tao (drie afleveringen).

Oorlog en media II, juni 1999, brengt in Het Wereldje een analyse van de

Golfoorlog en het Kosovoconflict qua wit-zwart vijandbeeld, personality

killing, “chirurgische ingrepen”, het verdriet van vluchtelingen, de media, een

historiek, juridische en ethische aspecten. Voorts een uitvoerige herdenking van

G. Gezelle door R. Rombout.

Wereldreis (december 1999) is een boek van 252 blz. met, naast mijn “21

wensen voor de 21ste eeuw” (nog niet vervuld), een wereldreis doorheen alle

continenten: reisverhalen, gedichten en foto’s van 38 globetrotters. WEL heeft

inmiddels een stevige traditie van reisverhalen (doorgaans in ieder

lentenummer, maart).

Wereldbeelden *, december 2000. Aan de hand van twee vragen schetsen Fr.

Boenders, B. De Groof, I. Hermans,  prof. J.P. Van Bendegem, R. Vandebeek,

Fr. Vandenbosch, A. Van der Perre-De Troyer, H. Van Humbeeck, Fr.

Verstraeten, prof. W. Wielemans en J. Wouters hun wereldbeeld, levensvisie of

idealen en de evolutie daarvan. Zelf stel ik het  virtualisme voor.
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Over de hoop- Oorlogsretoriek * (oktober 2001) lijkt een contradictie.

Geïllustreerd met foto’s van S. Duchateau  bijdragen van 10 ex-cursisten,

bovendien G. Carron, J. Luyten, Fr. Vandenbosch en prof. L.K. Engels.

Ongewoon de “anagrammenwedstrijd” bedacht door Kr. De Ridder. Het

Wereldje belicht o.m. oorlogsretoriek in de nasleep van 11 september:

“Cowboys tegen indianen?”

Hans Inne (Devroe): Verzamelde gedichten & geschriften over poëzie

(december 2002/januari 2003, 352 blz., geïll., 15 euro incl.portkosten) werd een

lijvig boek. Deze selectie uit ca 47 jaar poëzie (15 bundels, telkens ingeleid o.m.

door W. Spillebeen, prof. A. Roeck en prof. U. Vermeulen) toont de zoektocht

naar veelzijdigheid qua genres en beeldspraak, een grote fantasie en voorkeur

voor vormbeheerste beknoptheid. Ingebed in een levensverhaal met de nodige

ups en downs. De essays bespreken de analyse van gedichten, de magie van

woorden, het verbeteren van eigen werk en poëziekritiek.

Twintig jaar! (november 2003)* is ons tweede Jubileumnummer. Belangrijke

data en invloedrijke boeken 1980-2003. Lijst van de laureaten mediaprijs

“Gouden Lampje”tot nu. Bijdragen van mediaminister M. Keulen (Vlaams

medialandschap), L. Berthels (oorlogspropaganda), T. Kimpe (taal), J. Swings

(de “grote verhalen”), Chr. Steen (Franse literatuur), P. Saliën (Duitse literatuur),

D. Lefever (theater) en E. Danneels (internet).

De illustraties stammen uit calligrafische schriftsystemen.

Dromen - A.Tsjechov (november 2004) is een tweeluik. Het thema “Dromen”

klinkt door in gedichten, verhalen en zes essays: Chr. Claes over M. Benedetti,

H. Devroe’s “Acht sleutels tot de droomkamer”, L. Noens over Fr. Van Eeden,

E. Rottey Fantasy en Cl. Vanuytvan over synchroniciteit. En een interview met

prof. A. Roeck over volkskunde. A. Tsjechow wordt herdacht door B. De

Munnynck (theater) en H. Devroe (kortverhaal en novelle).

25 jaar (juni 2005) vormt een terugblik op de opleiding (gestart in het Stuc in

1980). Ingeleid door de nieuwe mediaminister G. Bourgeois en rector M.

Vervenne (KU Leuven) en mijn ”Het verhaal van WEL”. De lijsten publicaties

en media-activiteiten van (ex)cursisten zijn indrukwekkend. “Klemtonen” laat

19 docenten en medewerkers aan het woord. Het Wereldje bevat o.m. B. De

Munnyncks uitvoerige levensschets van Th. Mann.
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Hans Devroe: Verhalen en hoorspelen (december 2005, 254 blz., geïll., 

15 euro incl. portkosten) brengt na de inleiding “Een leven met verhalen” 32

verhalen w.o. de novelle De stilte en de korte, omstreden oorlogsroman

Kinderen voor kooien. En het essay Over het kortverhaal. Voorts 5 hoorspelen

(uitgezonden door Radio 1 en 3, De vloedlijn ook door de WDR) w.o. het

bekroonde Chez Satie. Over het luisterspel bevat een essay en een interview

met W. Schiffer (dramaturg WDR, Keulen).

Vanaf Essays, juni 2006, een nieuwe rubriek “Tijdlijnen” met korte essays of

artikels over actuele onderwerpen, zo over M. Kundera (A. Cosemans), litera-

tuur en ethiek (H. Devroe), een Praagse “lost generation” (C. Haesendonck), het

zoeken naar zichzelf in een hectische maatschappij (S. Martens) en I. Webers

“De bitterzoete smaak van vrijheid: te gewaagd voor de mens?” Met een

portfolio foto’s van M. Joye.

Hans Devroe e.a.: De mathematische muze (december 2006, 225 blz., 

7,5 euro) is de meest uitvoerige studie-met-bloemlezing over de relaties

esthetiek-poëzie-wiskunde in ons taalgebied, gegroeid uit mijn serie voor Radio

3. Prof. A. Warrinnier bespreekt de experimenten van Oulipo. In “Raaklijnen”

komen spraak- en taaltechnologie (A.-S. Beeckman), cryptografie in fictie 

(J. Swings) en videogames (G. Wyers) aan bod. Het boek is ondeskundig

besproken in Poëziekrant (R. Ramon).

In  Over de roman (december 2007) * twee studies: mijn “Ruggengraat? Over

epische en romanstructuren en meer” (p.9-59) en prof. J. Vlasselaers’ “Enkele

scharniermomenten van de roman- en verhaaltheorie” (p.60-68). Twee vragen

over romanstructuur zijn beantwoord door 34 Vlaamse auteurs, een  boeiende

blik op hun werkplaats. Chr.Claes heeft gezorgd voor een aangename lay-out.

De romanfragmenten komen van H. De Coninck (Het boek Mervijn) en mezelf:

de hippieroman Transit, voortgezet in de nummers van maart en juni 2008.

Het Jubileumnummer 25 ! (december 2008) laat  Lezers schrijven . Na het

overzicht “25 jaar verbeelding en ontbeelding” de abonnees zelf aan het woord.

Hun herinneringen aan “Iemand” (37 teksten) en “Iets”(18) zeer verscheiden.

Met A.-S.Beeckman stelde ik een lijst op van “Andere stemmen: buitenlanders

in WEL”, talrijk. Tot slot een kroniek van “25 jaar Het wereldje “(jarenlang

m.m.v. documentalist Fr. Vandenbosch), geïllustreerd met veel  media. 
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Speelt Engagement nog een rol bij onze Vlaamse auteurs? Je zou eraan

twijfelen. De huidige “literatuur” lijdt aan sexrage en (politiek correcte)

subsidiezucht. Fantasie net als experimen- teren (behalve met opgewarmde

koffie neo- en post-) bijna dood. Protest mag enkel binnen de propaganda van

partijen aan de macht… en het VFL & geaffilieerde uitgevers. Altijd dezelfde

luidruchtige bv’s teisteren het scherm en graaien in de kassa. Zeventien Vlaamse

schrijvers beantwoorden onze vragen hierover (december 2009).

In dit nummer ook mijn uitgebreid essay “Over ont-waarding” en het In

memoriam voor een waardevol medewerkster, R. Vandebeek. We mogen de

recensenten niet vergeten: H. Catteau, Chr. Marteleur (Engelstalige boeken),

Chr. Steen (Franstalige) en K. Vertessen (bibliofilie).   

Het speciaal nummer van december 2010 schetst 30 jaar UWLM waarbij alle

bestuursleden aan het woord komen. Vertelt over de ruim 90 (gast)docenten

sedert 1980, via de terugblik “Goeie avond!” Met een kleine expo van affiches.

Het register “Publicaties en media-activiteiten van (ex-)cursisten”

indrukwekkend.

Mijn cyclus De pelgrim (2004-2010) suggereert een verstillende levensreis in

77 beknopte prozagedichten, van “Vertrekken” tot “ De laatste kamer”…

Alleszins merkwaardig De zin van de zin (december 2011). Het taalkundig

gedeelte vat de evolutie samen van linguïstiek, in een (vroeger) interview met

prof. N. Chomsky, summier de syntaxis van de Nederlandse (A. Vanbiervliet) en

de Engelse (N. Kovacs) zin. Meer literair is het overzicht van de bondigste

genres. Mijn “Zich ver-zinnen. Archeologie van een schrijverschap” toont de rol

van talloze stijl- en fantasie-oefeningen .Voor dit nummer zelfs een nieuwe

wedstrijd: schrijf een ‘roman’ bestaande uit een titel en drie zinnen, of drie

bijzondere losstaande zinnen.

In november 2012 naar Japanse bloesems. Tinten van de Japanse (traditionele)

cultuur gepenseeld door G. Charleer (prentkunst), H. Devroe (boeshidocultus,

films van Kurosawa, het nô-spel), A. Geens (“hoofdkussenboeken” van

hofdames), K. Janssen (een verliefde reis), N. Kovacs (het Japanse schrift) en

Fr. Lambregs (Chinees daoïsme en Japanse zen). Mijn Repertorium der

verbeelding dl.I onderzoekt in de Inleiding het begrip en de soorten

“verbeelding”, tevens de meest geschikte methodiek om die te bestuderen. En

start het repertorium met de analyse van “Ultima”. Een levenswerk!
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Informatie over andere nummers vindt u in

- Jubileumnummer, november 1993, met Index over de jaargangen I tot 

en met X.

- Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland

(1972-2000)

onder redactie van H. van Assche/R. Baeyens en P. de Bode. In 

boekvorm.

- Voortgezet (2001-2008) onder auspiciën van de Koninklijke Biblio-

theek te Den Haag via de webstek http://bltvn.kb.nl. Later door de 

Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (Gent).










