
Inventio-reeks
Onder deze naam verschijnt vanaf mei 2019 een serie van vier fraai vorm 
gegeven boekjes per jaar op één van de volgende terreinen: 
• Vertellen & Verbeelden
• Leren & Vernieuwen 
• Spelen & Bewegen 
• Denken & Doen
• Ontwerpen & Onderzoeken 
• Creëren & Opvoeren 

Het woord Inventio ontlenen we aan het werk van de Franse filosoof Paul 
Ricoeur die aan het Latijnse werkwoord Invenire twee betekenissen toekent: 
scheppen en uitvinden. Per jaargang zullen geestverwante auteurs op één 
van deze lijnen een onvermoede gedachtegang, een verrassend verhaal of 
ontregelende beeldspraak gebruiken om een niet te generaliseren ervaring 
uit te drukken. 

De bedenker van deze serie, Bas van den Berg, is muzisch theoloog, zin 
ontdekkend pedagoog, verhalenverteller en dichter. Hij opent de serie met 
een bijzondere dichtbundel  ‘grondmonsters’. Veelzijdige en meerstemmige 
gedichten die inspelen op diverse gebeurtenissen in zijn levensloop. Het 
verbindende element is zijn verbondenheid met de grond, de aarde, in het 
laagland aan de Rotte bij Bergschenhoek, het ‘Land van glas’. 

U kunt deze eerste uitgave bestellen door een mail te sturen aan  
info@inventio-reeks.nl; u betaalt € 12,50 + verzendkosten op het aangegeven 
rekening nummer en het eerste deeltje wordt naar u thuis gestuurd.  
U kunt ook een abonnement nemen op de vier deeltjes per jaar.  
Dan betaalt u € 50,- zonder verzendkosten.

Het tweede deeltje in de serie Inventio-2, zal worden verzorgd door 
scenarioschrijfster, leraar en trainer Gita Hacham. Zij zal haar intrigerende 
eerste dichtbundel het licht doen zien.

U kunt ons volgen via de nieuwsbrief die we met enige regelmaat 
uitbrengen.

Met hartelijke groet,

Bas van den Berg en Gijsbert Raadgever    

Beeld van Inventio #1 
gemaakt door  
Els Schopman
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Voor meer informatie: 
Bas van den Berg
06-19152639 
bwp.vdberg@ziggo.nl

Recensie-exemplaar 
aanvragen 
info@inventio-reeks.nl
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Hoe weet ik waar ik ben?
meet ik de hoek van horizon,
hanteer ik een sextant?

Kan ik de hemel vinden
op de globe van Blaeu…
tussen tweeling, lucht en geel
vissen, water en pastel…?
ik draai de bol om meridiaan
langs stier en ram…

laat een loodlijn naar de aarde zak-
ken

ergens op de eindeloos grijze zee
geen peil op te trekken…
wachten op kreeft bij middernacht.

Hoe weet je wie je bent?
hoe meet je oog de ziel

zo op je rug op 
een binnenplaats
zo zonder horizon
zo tegen vijven

grondmonsters
bas van den berg
gedichten uit de periode 2001 – 2018

beelden en foto’s els schopman
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