
Zonder Verhaal 

Het verhaal 



Hoe het begon 
 

• Met 60 te worden en 

    diep na te denken 

 

 

 

 

 

  Walk for Homeopathy 

 

 

 



Hoe het dan verder ging 
• Mei 2014 verschijnt het KB dat volgens de schaarse 

berichtgeving ‘homeopathie reguleert’ maar de 

facto heel wat homeopaten broodrooft  





“Zonder verhaal” is geen 
reisverhaal 

 

 

                                  Niet: 

• Omdat het geen volledige en getrouwe  weergave is 
van de gewandelde trajecten 

 

 

• Omdat er evenveel is weggelaten als vernoemd 

 

 

• Omdat ‘The Walk for Homeopathy’ de achtergrond is 
waartegen het ware verhaal zich afspeelt 



“Zonder verhaal” is geen 
reisverhaal 

• Wel: omdat de negen bewandelde landen in beeld 
en taal in het boek tot leven komen 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Omdat het stappen, het reizen te voet en het 
onderweg zijn essentiële aspecten zijn van het boek 

 



“Zonder Verhaal” is geen 
boek over homeopathie 

Niet:  

Omdat de duizenden boeken over homeopathie 

(waarvan ik er 9 heb geschreven) over de filosofie, de 

methode en het vak handelen  

 

 

 

 

 

  Omdat de hoofdfiguur ‘toevallig’ een homeopaat is 



“Zonder Verhaal” is geen 
boek over homeopathie 

Wel:  

Omdat de hoofdfiguur toevallig een homeopaat is 

 

Omdat in het boek de passie, de fascinatie, de kunst 

en de roeping van de homeopaat aan bod komen 

 

Omdat het over de binnenwereld handelt van een 

persoon die begeesterd werkt op een terrein dat in 

de buitenwereld geen bijval kent 

 



“Zonder Verhaal” is geen 
filosofisch traktaat 

 

Niet  

Omdat het  wereldbeeld van waaruit de hoofdfiguur 

handelt niet uitdrukkelijk en theoretisch beschreven is 

 



“Zonder Verhaal” is geen 
filosofisch traktaat 



“Zonder Verhaal” is geen 
filosofisch traktaat 

Wel 

• Omdat de handeling een voorbeeld is van dat 

paradigma 

• Omdat het jaar was in geef-modus in plaats van in  

     krijg-modus  

 

• Omdat het boek diep ingaat op de kwestie van 

identificatie met het zelf-geconstrueerd 

levensverhaal 

 

 



“Zonder Verhaal” is geen 
koffietafelboek 

 

Niet  

 

 

Omdat het de intentie 

heeft maatschappelijk  

relevante thema’s aan 

te snijden 



Wel: omdat het gewoon een heel mooi boek is 

om naar te kijken, als geschenk te geven of te 

krijgen 

 

“Zonder Verhaal” is geen 
koffietafelboek 



“Zonder Verhaal” is geen 
roman 

Niet                   Omdat de verhaallijn  

•                      onderbroken wordt door  

•                      anekdotes, kortverhalen,   

•                       blogteksten en  

•                       filosofische overdenkingen 

 

 

 

 

• Omdat het boek als een collage is opgevat 

 



“Zonder Verhaal” is geen 
roman 

Wel: 

 

 

 

 

omdat het verhaal niet  

autobiografisch is maar  

literair verwerkt 



 
Kortom “Zonder Verhaal” 

is uniek 
• En daarom past het niet in een genre of een vakje  

 

•   

 

 

 

 

• en….. houdt tevens een uitnodiging in om, los van 
bestaande categorieën uw unieke zelf uit te 

drukken 


