
2020 was het jaar waarin ik mijn 
appartement in Rijsel heb verkocht, 
en daar hoorden ook enige foto's bij. 
(januari 2020)jvs©



Het was het jaar waarin ik Antwerpen 
opnieuw ontdekte. 

De mij tot dan onbekende verdieping 
van de Carolus-Borromeuskerk. 
(januari 2020)jvs©



De gerestaureerde, en geprivatiseerde 
handelsbeurs 
(juli 2020)jvs©



Een kunstgalerij (mét klank- en lichtinstallatie aan het plafond) op Nieuw-Zuid         (januari 2020)jvs©



Scheldezicht     (januari 2020)jvs©



De nieuwe Scheldekaaien         (januari 2020) jvs©



Antwerpen Centraal          (november 2020)jvs©



Merksem         (februari 2020) jvs©



Merksem         (november 2020) jvs©



jvs© vervanging spoorwegbrug Tramplein, Berchem    (juli 2020)



jvs©   Lange Leemstraat  (mei 2020)



Onvermoede rijkdom :   Wanneer is zo'n Antwerpse reclamezuil rijp voor het oud papier ?  (september 2020)jvs©



Reclame voor een oppositiepartij ? 
(november 2020)jvs©



Een drukknop om een tram te vragen ? 
(Lange Nieuwstraat, december 2020) jvs©



Neem je fiets op je rug, en ga naar de overkant.  (oktober 2020)jvs©



2020 was toch vooral het jaar van 
covid-19, van virologen, biologen en 
epidemiologen. 
En van wiskundigen. 

We leerden wat een reproductiecijfer 
is, en hoe het gemiddelde per week 
elke dag kan evolueren.  

In vergelijking met de week voordien 
kan een zevendaags gemiddelde elke 
dag 20% lager zijn, zonder dat de 
daling een week later, meer dan 20% 
bedraagt... 
We leerden hoe een toename kan 
vertragen en, wat beter is, een daling 
kan versnellen. Wiskundig zijn dat 
"afgeleiden". 
Dat de vertraging van een daling ook 
kan versnellen, hebben we tot heden 
niet geleerd. 
We hopen dat dat laatste niét op het 
lesprogramma van 2021 staat. 
(foto oktober 2020) jvs©



Harten en beren veroverden de straten.     (Berchem, april 2020) jvs©



Werkvergaderingen gebeurden op straat.        (Berchem, november 2020) jvs©



De post zette de meubels buiten.   (Deurne, augustus 2020)jvs©



jvs©

Vriendschap werd op de stoep 
geschreven. 
(Berchem en Borgerhout,  
oktober en april 2020)



En we werden gemist. 
(Merksem, december 2020)jvs©



Maar feest bleef feest.   (Berchem, april 2020) jvs©



Er werden dakdichters gezocht. 
(Berchem, maart 2020)jvs©

Maar ook een jaar van poëzie.



Hier staat zo'n dichter op een dak.    (Berchem, oktober 2020)jvs©



Ook dit is poëzie. 

Het parochielokaal van de Onze-Lieve-
Vrouw-van-het-Heilig-Hartkerk in 
Borgerhout — een hele mondvol. 
(december 2020)



En dit : 
Zonsopgang 
(april 2020) jvs©



Een zonnebloem in de straat.  (Borgerhout, september 2020)jvs©



(juli 2020) jvs©



Een tulpenboom.            (Berchem, mei 2020 en oktober 2020)jvs©



De bewoners van de Saffierstraat in Berchem 
beschermen hun volkstuintjes (en hun... Saffierpark) 
tegen de aanleg van een fietsostrade.



Met Biomista maakt Koen 
Vanmechelen in Genk een kunstwerk 
over de mix van het leven. 

Dit is de voormalige directeurswoning 
van de mijn, en nadien de zoo van 
Zwartberg.  
(september 2020)jvs©

Geen grote reizen,  
maar toch enkele — korte — reisjes.



jvs©   Bomen strekken hun armen naar de hemel  (Hoge Venen, september 2020)



jvs©     Mensen strekken pylonen naar de hemel   (Rupelmonde, september 2020)



Transport van windturbines.    (Oostende, september 2020)jvs©



Thuis, in Berchem, met de blik op Montréal.    (maart 2020)jvs©


