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                                             LUCAS CREATIV SCHOTEN 
                                                      
Houdt u van schilderkunst? 

Bent u een creatieveling? 

Bent u gek op tekenen? 

 

Dan hebben wij voor u alles in huis. 
 
Olie-, acryl- en aquarelverf van  
diverse merken en kwaliteiten. 
 

Grafische materialen 
 

Papier voor alle doelgroepen  
 

Potloden en pastels naar ieders wens 
 
0032 3 646 64 92                                       
 
www.lucascreativ.be             

 

Alles voor de hobbyist. 

Wij helpen u verder ook bij het kiezen van alle soorten kaders  
  rond alle mogelijke kunstwerken en foto's 

 
Deze inlijstingen worden verder verzorgd in eigen atelier 
 
Verder bieden wij ook scholen en bedrijven speciale voorwaarden  
bij grote hoeveelheden. 

 
Open:  Ma - Vr  : 9.30 - 18.00 

            Za   :       9.30 - 17.0
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Op de cover : Een schilderij van René Magritte ! ! ! !  

 

In 1948 was René Magritte eventjes ontrouw aan zijn klassieke beeldvorming, 

een moment dat later als zijn  “ période vache “ gecatalogiseerd werd.  

Magritte maakte gebruik van een snelle, nieuwe manier van schilderen, deels 

geïnspireerd door karikaturen en strips en met min of meer verdoken 

verwijzingen naar het werk van bijvoorbeeld  Ensor, Matisse en zichzelf.  

Het leverde ongeveer 30 schilderijen op, en heel wat deining in de kunstwereld.  

Door met opzet ruw en speels te schilderen, gaf hij commentaar op zijn eigen 

werk en de schilderkunst in het algemeen, maar ook op wat er door de  

kunstwereld van hem verwacht werd.  

 

Tot 27 maart 2016 loopt in het openlucht Middelheimmuseum de groepstentoon-

stelling met de titel :   POM’ PO PON PO PON PON POM PON.  

De sculpturen van vele hedendaagse kunstenaars werden opgesteld  in één lange 

rij die dwars door de Hortiflora-tuin loopt.    

De titel van de tentoonstelling in het Middelheimmuseum werd ontleend aan het 

gelijknamig schilderij van Magritte uit deze periode. Het werk beeldt twee 

konijntjes en een trommel uit, en levert zo de perfecte soundtrack voor de rij die 

door het Middelheimmuseum marcheert.    

 

                                   POM’ PO PON PO PON PON POM PON.  

          Openluchtmuseum  Middelheim -  Middelheimlaan 61  -  Antwerpen 

       24 oktober 2015 -  27 maart 2016   ,    Dinsdag tot zondag  ; 10 u – 17 u 

 

 
Uw  lidgeld 2016 nog niet betaald ?   

DAN KREEG U EEN RODE BOL OP UW ADRESSTICKER ! 
Uw jaarlijkse bijdrage van twintig euro  
is van levensbelang voor onze werking. 

Toon uw sympathie voor de dynamiek van Kappa ! 
Onze bankgegevens vindt U in de colofon achteraan. 
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Kappa wil meer zijn als een platform om tentoon te stellen  !  
 

Kunstenaars moeten geen vrienden worden, maar de potentie TOT moet wel 

aanwezig zijn.   Onder dit motto wil Kappa  enkele keren per jaar een praatcafé 

organiseren.   Samen in een ongedwongen iets drinken ( Kappa trakteert ! ! !  ) …  

een spontane babbel over kunst …  en misschien worden er dan wel boeiende 

plannen gesmeed voor toekomstige creatieve exploten.     

 

Ons bestuurslid Ivan Janssens , die in februari jarig is, kreeg onlangs een 

verjaardags-tentoonstelling aangeboden.  In de perstekst hiernaast krijg je meer 

info hieromtrent.  We vonden het een uitstekende gelegenheid om tussen zijn 

schilderijen een eerste praatcafé te organiseren. 

 

Laten we ons eerste praatcafé  de titel “ BEELDSPRAAK “ meegeven.    Misschien 

komt het gesprek wel op het thema “ Hof van plaisantie “,  misschien zit er 

iemand al met vragen over ’t Arboretum 2017 , en ongetwijfeld gaan we praten 

over de kunst van Ivan aan de muur.    Iedereen van harte welkom ! 

                                                 

   

   Alle Kappa leden worden uitgenodigd op zaterdag 20 februari        

  tussen 10 u en 12 u , in zaal Zilverheem – Antwerpsestwg  212 –    

   Kapellen.   ( vlakbij ’t rond punt Klein Heiken -  ruime parking beschikbaar  

                              rond de kerk aan de overkant van de straat )   
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Perstekst :                                  “ DUALITEIT “ in Zilverheem                         

 
De rode draad doorheen de tekeningen en schilderijen van Ivan Janssens is 
onmiskenbaar “de mens”.   
De mens in beweging, soms alert en verwonderd, dan weer vereenzaamd en 
verdwaasd.  Soms met een Bruegeliaanse “ joie de vivre “, dan weer getemperd 
door de somberheid van de  “ condition humaine “.  
Het is alsof deze kunstenaar wil duidelijk maken dat dualiteiten onlosmakelijk 
deel uitmaken van al wat leeft.  Panta rhei …. schreef Heraclitus eeuwen 
geleden.  En ook in dit oeuvre is alles steeds in beweging, zwalpend tussen yin en 
yang.  
 
Bij een eerste confrontatie lijkt dit werk één grote improvisatie, opgebouwd met 
zo weinig mogelijk details en met een haast slordige toets.  Niets is echter 
minder waar !  
Elk werk is het resultaat van een weloverwogen creatief proces met een sociaal 
surrealistische beeldvorming als einddoel.   Esthetiek staat hierbij voorop.  
Compositie en vormgeving zijn belangrijker dan anekdotiek.  
Wisselende kleuren bepalen de sfeer, zodat elk werk een eigen leven gaat leiden, 
waarbij de persoonlijkheid van de kunstenaar telkens herkenbaar blijft. 
 
Want Ivan Janssens is nederig in de omgang, en tegelijkertijd ook grenzeloos 
ambitieus.  Hier is die dualiteit weer …  het delen van vreugde en stil geluk , 
zonder de moeilijke uitdaging uit de weg te gaan.   
 
Vanaf 20 februari 2016 toont Ivan in het ontmoetingscentrum  Zilverheem  
(Antwerpsesteenweg 212 – Kapellen) een soort mini-retrospectieve met 
schilderijen vanaf 2005 tot nu.   
 
Te zien :  exclusief voor de Kappa leden : zaterdag 20 februari 2016 :  10 u – 12 u  
Voor het brede publiek :  zaterdag 20 februari 2016  :  14 u – 16 u  
Tot einde februari 2017  te zien enkel na afspraak  
(  03 665 06 61 – janssens.ivan@telenet.be  -  www.janssensivan.be  ) 
 
                                                                                                                                 ADN 
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 .                          KAPPA BLIKT VOORUIT                        .        

 
Een nieuw jaar …  de traditionele goede voornemens …   
de Kappa stuurgroep is er klaar voor !  
Maar dat alles kunnen we alleen maar realiseren als er enkele nieuwe 
vrijwilligers kunnen gevonden worden. 
 
 
1.  De continuïteit van ons papieren Letter Tien komt “ voorlopig “ al niet meer  
in het gedrang.  
De nieuwe redactieploeg zal worden gedragen door André ( tijdelijk - voor lay 
out en coördinatie )  , Nora en Jeannine ( voor logistieke afwerking ) .   
We zoeken dus nog een nieuwe eindredacteur !  
Aan de link met de nieuwe Kappa-website wordt momenteel nog hard gewerkt.   
 
 
2.  Na het ontslag van Marc Maes  zitten we vandaag met een lege 
voorzitterszetel.   Concreet betekent deze functie in de eerste plaats het leiden 
van de stuurgroep-vergaderingen. 
Naar de buitenwereld toe is de voorzitter het officiële aanspreekpunt .     
Wie zich geroepen voelt , contacteer één van de stuurgroep-leden die je terug 
vindt in de colofon achteraan in dit tijdschrift.  
 
 
3.  Na het overlijden van Peter Van der Avoort verleden jaar, is er een vacature 
om Peter te vervangen als vertegenwoordiger in de Kapelse Cultuurraad.   
Deze functie beperkt zich tot twee avond-vergaderingen per jaar, samen met de 
Schepen van Cultuur en de pakweg zeventig andere culturele verenigingen van 
Kapellen. 
Guy Renders heeft zijn diensten hieromtrent al aangeboden, maar we zoeken 
nog een tweede medewerker om deze functie in te vullen.    Interesse ?  
Contacteer Guy Renders -  0477 56 03 51  -  guyrenders@skynet.be 
 

4.  En we zijn er nog bellange niet ! ! !     
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Het belangrijkste moet nog komen !  

Want buiten de Kappa-stuurgroep is er ook nog een Kappa-werkgroep-

tentoonstellingen. 

Voor deze werkgroep is dringend  nieuwe dynamiek nodig. 

De werkgroep verzamelt de gegevens van de deelnemende kunstenaars . 

 Van hieruit worden de tento-catalogus en de verzekeringslijst gemaakt. 

Verder coördineert de werkgroep ook de start-up en de ontmanteling van onze 

tentoonstellingen. 

 

De werkgroep wordt momenteel geleid door Ivan Janssens.   

Hij wordt ondersteund door enkele stuurgroepleden.  Maar de kreet die we hier 

de wereld insturen luidt :  meer helpende handjes kunnen ervoor zorgen dat ook 

deze klus plezant blijft.  

 

Minstens twee nieuwe medewerkers zijn hier “ noodzakelijk “  als we in de 

toekomst nog boeiende tentoonstellingen willen opstarten.   Interesse ?     

Help Ivan met deze zware taak en bespreek met hem welke job jou het beste  

zou liggen ;   03 665 06 61  -  janssens.ivan@telenet.be  

 
5.  Een nieuwe Kappa-website staat in de steigers.  Ook hier is een helpende 
hand welkom .   
Ivan geeft graag hierover meer uitleg.    
Deze site zal info bevatten over de initiatieven van Kappa.   De webstek biedt 
ook platform voor de leden om hun werk kenbaar te maken.   
Meer toeters en bellen hierover , verder in dit tijdschrift.            

 

 

! ! ! 2017 ! ! !  
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Riverenhof: opnieuw een hof van plaisantie! 

Vrijdag 15 - zondag 24 april 2016 - Rivierenhof Deurne 

 

 .                             HOF VAN PLAISANTIE                          . 

 

 

Een hof van plaisantie? 

Wat kan een thema inhouden? Altijd moeilijk om in te vullen. Elke kunstenaar is 

hier vrij in. Maar toch enige achtergrondinfo. Daarom even terug in de tijd. 

Kwam kunst aan bod? En het Rivierenhof? Wat betekent het hof van plaisantie 

nu en in de toekomst? Misschien ben je hier iets mee. Misschien ook niet. 

Misschien geef je er een andere invulling aan. 
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Hoe kan je deelnemen?   

Je bezorgt je inschrijving aan Lieve Liégeois, lievelie@hotmail.com, Laaglandlaan 
829, 2170 Merksem.   Dit ten laatste op 1 maart 2016. 
Voor een vlotte organisatie worden na 1 maart 2016 geen inschrijvingen 
aanvaard.   Na inschrijving zijn geen wijzigingen mogelijk. 
 
De ruimte is niet onbeperkt. Daarom de volgende limitatie. Hangend werk is 
beperkt tot maximaal 1 m breedte per deelnemer. Staand werk is beperkt tot 1 
m² per deelnemer.   Elke deelnemer kan max. 3 werken tentoonstellen. 
Enkel nieuwe werken die kaderen in het thema ‘Hof van plaisantie’ kunnen 
ingeschreven worden. 
Alle disciplines zijn toegelaten.   Alleen leden van Kappa kunnen deelnemen. 
Bij het binnenbrengen van de werken betaalt elke deelnemer 5,- euro voor de 
promotiekosten. 
 
Foto-albums, toelichtingen bij het kunstwerk, individuele naamkaartjes , enz.  
zijn niet toegestaan in de tentoonstelling. 
Er is geen % op verkoop af te staan aan Kappa. 
Permanentie: iedere deelnemer wordt gevraagd enkele uren permanentie waar 
te nemen. Dat wordt bij het binnenbrengen van de werken afgesproken.  
Ingeval de exposant zou verhinderd zijn om permanentie te doen, wordt er 
gevraagd dat die zelf zorgt voor een plaatsvervanger. 
 

Terug in de tijd! 

Onze regio kende vele hoven van plaisantie. Heel wat van deze speelhoven 

dateren van de 16de eeuw of de Gouden Eeuw van Antwerpen.  

De stad van toen kan je voorstellen als een benauwd, gevaarlijk, stinkend en 

ziekteverwekkende site waar de mensen heel dicht op mekaar woonden. Wie 

handel wilde drijven, moest wel in de stad wonen. Aan de stadsmuur werd 

immers een zware handelsbelasting geheven waarvan de inwoners van de stad 

waren vrijgesteld. Rijke handelaars werden dus verplicht om in de stad te 

wonen, maar gingen uiteraard op zoek naar een buitenverblijf om te kunnen 

genieten van de gezonde buitenlucht. 

De adel en de rijke burgerij kochten daarom grote hoeves buiten de stad. Die 

verbouwden ze tot ‘namaakkastelen’.  



                Letter 10                editie 01/02/2016                                             -10- 

 

 

 

Ondanks de grachten en hoektorens hadden ze geen militaire functie. Zij 

dienden enkel als buitenverblijf voor de familie, wanneer die hun stadspaleis 

even wilde ruilen voor een verblijf op het platteland. 

 

Hoven van kunst 

Deze hoven van plaisantie of speelhoven waren vaak het decor voor vermaak in 

besloten kring, op uitnodiging van de bewoners. Er waren vaak literaire of 

muzikale voorstellingen. Soms kwamen er ook geleerde en literaire 

gezelschappen samen om te filosoferen. In de barokperiode bloeit de 

salonmuziek met viool en fluit. In de rococoperiode is vooral de muziek van Bach 

en Mozart populair. De gepruikte en gepoederde dames en heren deden dan een 

galant dansje. 

 

Hof met een tuin 

De hoven van plaisantie bieden niet alleen een staalkaart van de bouwkunst 

maar ook van de tuin- en landschapsarchitectuur. Het buitengoed was zowel een 

opbrengsteigendom als een plek op te verpozen in de natuur. Siertuinen boden 

het ideale kader voor ontvangst van relaties, familie en vrienden. De Franse 

baroktuin en de Engelse tuinarchitectuur maakte furore.  

De landschapsschilderkunst verspreidde zich als genre. Alleen al het kijken naar 

een landschapsschilderij werd bestempeld als aangenaam en ontspannend. 

 

En het Rivierenhof? 

De naam die ooit "'t Goed ter Rivieren" was, verwijst naar de aanwezigheid van 
de door het park meanderende rivier de Grote Schijn  en de vijvers die daardoor 
zijn ontstaan, alsmede naar de nabijgelegen Herentalse Vaart. Het domein werd 
in de 16e eeuw aangelegd als buitenverblijf. In 1618 tot 1773 was het eigendom 
van de jezuïeten. In 1776 kwam het domein in handen van de bankier Jan Baptist 
Cogels. In 1921 werd het domein onder impuls van provinciegriffier J. Schobbens 
gekocht door de Provincie Antwerpen, die het vanaf 1923 openstelde voor 
publiek. 
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En wat met de kunstenaars van toen? 

Rubens, Teniers en …   Antwerpse barokschilders die het zich konden 

permitteren, vluchtten weleens de terpentijndampen en de verflucht van hun 

atelier en verruilden die graag voor de verse lucht van een optrekje buiten de 

stad. Pieter Paul Rubens kocht het Schoonbroeckhof op in Ekeren, ook bekend 

als het Hof van Ursel. Hij kwam ook in het bezit van de Heerlijkheid van het 

Steen, gelegen te Elewijt. In enkele landschappen laat Rubens ons mee genieten 

van het uitzicht van dit omvangrijke domein.  

 

Ook de Antwerpse schilder David Teniers de jonge liet zich niet onbetuigd in het 

schilderen van een landschap waarin zijn eigendom was opgenomen. Hij kocht 

een landgoed te Perk bij Brussel. 

De beeldende kunst in de 16de eeuw scheerde hoge toppen: Rubens, Memling, 

Van Dyck, Jordaens, Rembrandt, ... Niet alleen de schilderijen maar ook de 

schetsen en tekeningen zijn vandaag nog altijd sterk. De schetsen en tekeningen 

zijn voor velen eigentijdser dan de schilderijen. 

 

Nu en in de toekomst? 

Wat betekent een hof van plaisantie voor jou in deze tijd? En hoe ziet een hof 

van plaisantie er in de toekomst uit? De wereld is nog altijd een gevaarlijke site 
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waar veel mensen dicht bij een wonen. Grenzen worden afgebroken en weer 

opgetrokken. 

 
Je kan meer dan tentoonstellen. 

Je kan een foto van je werk naar ons mailen. Je kan ons ook een tekstje of artikel 
sturen (max. 100 woorden) met je interpretatie, je visie, je gedachten over het 
Hof van Plaisantie.   Dan plaatsen we het op onze facebookpagina ; 
www.facebook.com/kappakunstplatform. Mogelijk ook op onze website 
www.kappakunstplatform.be (in opmaak) en in Letter 10. 

Het e-mailadres voor je bijdrage is  info@kappakunstplatform.be 

 
Het hof van plaisantie heeft tal van aspecten. En is stof voor veel artistiek werk.  
Het hof van plaisantie is een uitstekend thema en uitdaging voor de Kappa-
kunstenaar. 
Van het Rivierenhof maken we samen opnieuw een hof van plaisantie! 
 

                   Inschrijving Hof van Plaisantie  

       ( tot 1 maart 2016   =>  lievelie@hotmail.com  )  

Naam - voornaam - straat - nr - postcode - gemeente - tel.nr. - e-mail - website 

 
 
 

 

Titel van je werk 

Aard van het 
werk 
Gebruikte 
materialen 

Afmetingen 
B x H x D 

Verzekerings 
waarde 
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.                 Een nieuwe website!                 .        

                    www.kappakunstplatform.be ( in opmaak ) 
We werken aan een nieuwe website. Eigentijds.  

Met info over de initiatieven van Kappa. Wat voorbij is en wat gaat komen. 

En een nieuwe vorm van communicatie met en tussen de Kappa-leden. 

 

O P R O E P   :   De webgalerie is er voor jou! 

 

Op de website is er ook plaats voor een webgalerie. 

Hier stellen de Kappa-leden hun werk voor. Zowel beeldende kunstenaars als 

schrijvers en dichters kunnen hun werk kenbaar maken. 

Je kan foto's van je beeldend werk bezorgen. En ook wat uitleg (maar niet 

verplicht). Vermeld de discipline en het formaat van je werk. Je afbeelding sla je 

op in het JPEG-formaat en mag maximum 5 Mb groot zijn. 

Je kan je verhalen, gedichten, haiku’s, teksten allerhande bezorgen. Dit als een 

word-tekst of open documenttekst (ODT). 

Opgelet! In deze beginfase nemen we maximum 5 items op per kunstenaar.   

Mailen kan je naar info@kappakunstplatform.be . 

Samen maken we van deze website een kunstplatform van en tussen de leden 

en de kunstliefhebbers!                                                                                                                       

                                                                                                           Ivan 
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                 Uit de reeks “Buitengewone vrouwen”  :    

.         CARMEN SYLVA  - Koninklijke dichteres                 . 

 

Gedurende de 19e eeuw en tot na de grote Oorlog (1914-1918) bestonden er nog 

veel koninkrijken in Europa. Een prins uit een voornaam adelgeslacht werd op 

een vacante of nieuwe troon geplaatst.  

Net zoals het in ons eigen land in 1830 gebeurde  met Leopold I. 

Zo werd in 1881 Roemenië uitgeroepen tot Koninkrijk en prins Karel van 

Hohenzollern-Sigmaringen (1839-1914) gekroond onder de naam Carol I. 

Op 15 november 1869 was deze telg uit een neven branche  van de beruchte 

Hohenzollern dynastie (Willem I  

en II) gehuwd met prinses Elisabeth zu Wied (1843-1916). Deze dame was niet 

enkel zeer verstandig, ze was bovendien artistiek begaafd. Ze speelde piano en 

orgel, had een aangename zangstem en schilderde verdienstelijk. Maar haar 

grote passie was de literatuur. Onder het pseudoniem CARMEN SYLVA schreef 

deze Roemeense koningin gedichten, sprookjes, romans enz. 

En dit maar liefst in 4 talen ! Duits, Roemeens, Engels en Frans. 

 

In haar privaatleven omringde ze zich met ietwat somptueuze romantische 

decors en haar stijl van kleden viel op door een mengeling van Roemeense 

folklore en lange gewaden met sleep en kanten hoofdbedekking.  

Opvallend was dat ze al vrij jong van natuur uit zilverwit haar had. 

Ondanks haar bijzondere gaven verliep haar leven eerder treurig daar  ze haar 

koninklijk gemaal geen opvolger had kunnen schenken. Hun enig kind was een 

meisje dat op vierjarige leeftijd overleed. 

Haar glimlach stond dan ook in pijnlijk contrast met haar droevige ogen die 

intens blauw waren. 

Van haar wezen ging een mysterieuze charme uit en haar omgeving bewonderde 

deze bijzondere vrouw. 

Ze correspondeerde met haar naamgenote, keizerin Elisabeth van Oostenrijk, 

beter bekend als Sissi. 
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Deze schreef ook gedichten en vereerde Heinrich Heine voor wie ze een 

standbeeld oprichtte in het park van haar villa op Corfou. Dit werd door de nazi’s 

stukgeslagen daar Heine Joods was. 

Een van de Franstalige werken van Carmen Sylva werd zelfs bekroond met een 

literaire prijs van de fameuze Académie Française.  

 

Tijdens haar leven aan het hof hield de Roemeense koningin zich vooral bezig 

met sociale werken en zette zich in voor meer studierecht  en gelegenheid voor 

vrouwen. 

De verzorging der gewonden gedurende de Russisch-Turkse oorlog (1877-1878) 

bracht haar ertoe een Herinneringskruis uit te reiken als beloning aan de 

vrijwillige verpleegsters. 

Carmen Sylva overleed op 2 maart 1916 te Boekarest.  

In de herinnering blijft ze een moedige artistiek begaafde vrouw die een 

merkwaardig literair oeuvre naliet. 

In een gedicht  verklaarde  Carmen Sylva de betekenis van haar pseudoniem.  

                                                                                                                                                                                     

Yolande 

 

 

 

 

 

 

Carmen het lied en Sylva het woud 

Spontaan gezongen klinkt het lied 

Als ik niet aan de woud rand was geboren 

dan zou ik die liederen al lang niet meer 

horen 

Ik heb naar de vogels geluisterd 

de bomen hebben me alles toegefluisterd. 

Mijn hart sloeg het ritme bewust 

Het woud en zijn lied brengen mij tot rust.   
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 .          Tentotip :  REMBRANDT IN ZWART-WIT             .     
 
 
Hoewel Rembrandt Harmenszoon van Rijn ( 1606–1669 ) vandaag bekend staat 
als één van de grootste schilders, was hij bij leven vooral geroemd om zijn 
kwaliteiten als etser. Zijn scherp observatievermogen en gevoel voor timing 
maken dat zijn etsen vaak een soort “ foto’s ” zijn van het moment vlak vóór of 
na een actie. 
 
De tentoonstelling in Bozar verzamelt een 85-tal originele etsen van de geniale 
kunstenaar uit de gouden eeuw.   De meeste afdrukken werden door Rembrandt 
zelf gemaakt of in zijn atelier vervaardigd.  
Anders dan bij zijn schilderijen, waar grote delen vaak door leerlingen aangevuld 
werden, is er bij het etswerk weinig twijfel over wat wel of niet van zijn hand is: 
een etsplaat is zo klein dat enkel de meester zelf er op werkte.  
 
Rembrandt behandelt in zijn etsen dezelfde thema’s als in zijn geschilderde 
oeuvre, maar de grafiek dient niet als voorstudie.   De etskunst was voor hem 
een volwaardige, aparte kunstdiscipline.  
Ook het feit dat etsen makkelijk in grote oplages veelvuldig verspreid konden 
worden aan democratischere tarieven, gaven de bekendheid van Rembrandt een 
duwtje in de rug.  
 
De grafiekbladen  zijn allemaal afkomstig uit de privécollectie van de 
Nederlandse kunstverzamelaar Jaap Mulders. Deze ondernemer en voormalig 
directeur van het Nationaal Ballet van Nederland, verzamelt al meer dan 15 jaar 
originele Rembrandt-etsen. Hij heeft er in totaal zo’n 150 in zijn collectie, bijna 
de helft van Rembrandts 290 etsen tellende oeuvre.  
 
De bezoeker van de tentoonstelling krijgt aan de inkom, naast een inkomticket, 
ook  een gebruiksvriendelijke tablet mee.  Hierop staat een speciaal voor deze 
gelegenheid samengestelde app die het publiek aanmoedigt de etsen aandachtig 
van dichterbij te bekijken en de complexiteit van de gebruikte technieken te 
bestuderen.  
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Via de scan krijgt de kunstliefhebber ook extra informatie over de context van 
het werk en een video met een korte toelichting door verzamelaar Jaap Mulders.   
De app maakt het ook mogelijk om de techniek van het etsen op een ludieke 

wijze te benaderen.  

Voor de jongere bezoekers  is er “Vind de verschillen” en “Hoe goed ken je 

Rembrandt?”. Met deze spelletjes worden de bezoekers uitgedaagd om een 

originele ets van Rembrandt van een valse te onderscheiden. 

Om de tentoonstelling in de meest comfortabele omstandigheden te bezoeken, 

wordt er gewerkt met tijdsblokken, zodat het aantal bezoekers beperkt blijft.  

Het is aangewezen te reserveren zodat je niet hoeft te wachten.  

                                                                                                          ADN 

Rembrandt in zwart-wit  
BOZAR -  
Ravensteinstraat 23 - Brussel  
26 februari – 29 mei  
Dinsdag tot zondag: 10u - 18u 
(donderdag: 10u tot 21u) 
www.bozar.be 

       
               Zelfportret – 1639                                                               De blinde Tobias – 1651  
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   .                         Tentotip  :   SCHAAMTE                         .        

 
Zijt ge niet beschaamd ?  Waarom gebeurt het wel eens dat we ons schamen ?  
Schaamte overvalt ons op de meest onverwachte momenten en om de meest 
uiteenlopende redenen.  Het heeft natuurlijk veel te maken met ; “ wat zullen de 
mensen wel van mij denken ? “ 
Om het anders uit te drukken ;  het gaat vooral over het niet voldoen aan de 
norm die anderen vooropstellen.   Je ouders,  de leraar op school,  je vrienden of 
familieleden,  overal worden er spelregels geformuleerd.  
Als je niet aan de norm voldoet kan er een gevoel van schaamte ontstaan.    
Van taboe tot verlegenheid, van preutsheid tot gêne, van blozen tot guilty 
pleasures … de tentoonstelling  in Gent belicht  het  moeilijk te vatten, maar 
alom aanwezig gevoel van  schaamte. 
 
Omdat schaamte een ruim en veelzijdig begrip is, werd voor deze 
kunstverzameling  gekozen om op een aantal thema’s in te zoomen.  
Het thema Paradijs belicht de oertoestand waarin schaamte nog niet zou hebben 
bestaan. Adam en Eva leidden aanvankelijk een onbekommerd bestaan.  
Na de zondeval werden schaamte, schuld en pijn hun deel.   Vanaf dan gaan ze 
ook hun naakte lichamen bedekken.  De schaamte markeert het einde van de 
paradijselijke toestand.  
Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck toont Adam met een vijgenblad, 
terwijl de hand van Eva haar schaamhaar bedekt.  Maar zelfs dat was onzedelijk, 
tenminste dat dacht men in de 19e eeuw.  
In 1861 werden de originele blote Adam en Eva verkocht aan de Belgische Staat 
en overgebracht naar een museum in Brussel.  De panelen werden vervangen 
door kopies van de hand van Victor Lagye die de oermoeder en –vader een 
deftige berenpels toebedeelde.  Na de terugkeer van de originele panelen van 
het Lam Gods uit Duitsland in 1921 werden de berenvelletjes uit het retabel 
gehaald en terug vervangen door de originelen.   
 
Schaamte varieert dus duidelijk  op de tijdsbalk , maar uiteraard ook met het 
karakter van de persoon in kwestie.   Het is zowel een persoonlijk als een maat-
schappelijk fenomeen:  elke mens, maar ook elke cultuur gaat er anders mee 
om.   Neem bijvoorbeeld het badpak.  In de Westerse modetrends is 
schaamteloosheid troef.  
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In andere culturen gelden hierover dan weer gans andere normen.     
Schaamte is weliswaar een individuele emotie, maar de cultuur  plaatst  deze  
steeds in een sociale context. 
De blik is een tweede belangrijk thema in de tentoonstelling.  Schaamte heeft 

onder meer ook te maken met de lust om stiekem te kijken.  Bernard Dewulf 

schrijft in de catalogus bij de tentoonstelling over het kijken naar een foto van 

een nietsvermoedende naakte vrouw:  “ Want ik kijk graag en gretig naar haar. 

En tegelijk kijk ik weg …  En tegelijk kijk ik terug. En dan weer weg en terug.  

En precies in dat heen-en-terugkijken groeit mijn schaamte. Als een glimworm in 

het bodemloze donker van mijn blik.”   Gluren … het is ongepast en onbeleefd , 

en toch kunnen we het niet laten!  Hedendaagse kunstenaars thematiseren dit 

gevoel maar al te graag in schilderijen, sculpturen en  fotografie.   

 

En uiteraard wordt er in het museum Dr. Guislain  ook  gefocust op geestelijke 

ziekenzorg.  Als een persoon het label van psychisch ziek krijgt toegemeten, dan 

is schaamte vaak niet ver weg.  Voor veel patiënten met  dergelijke problemen 

verhindert schaamte zelfs het therapeutisch proces. Het is belangrijk om als 

kwetsbaar individu zelf stappen te ondernemen in de strijd tegen dat zelfstigma.  

 

De presentatie in Gent toont werk van  Francis Alÿs, Victor Lagye, Michaël 

Borremans, Berlinde de Bruyckere, Rodin, Picasso, Rops en vele anderen.    

Maar er zijn ook objecten uit andere culturen, documenten uit de geschiedenis 

van de psychiatrie en actuele getuigenissen.    

De manier waarop schaamte in de kunsten aan bod komt, is zonder meer 

verbluffend in zijn rijkdom en diversiteit.   Maar even goed leeft de overtuiging 

dat het laatste woord nog lang niet is gezegd over dit zo intiem menselijk gevoel.  

Schaamte is onuitputtelijk.  
                     ADN   

“ Schaamte “  

Museum Dr. Guislain   -  Jozef Guislainstraat 43  -   Gent  

31 oktober 2015 tot 29 mei 2016  

Dinsdag tot vrijdag : 9 u – 17 u    en   Zaterdag en zondag : 13u – 17 u 

www.museumdrguislain.be 
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  .               De nieuwe kracht ligt in het kleine              .   
 

  De tijd van Grote Leiders is voorbij aan ’t gaan 

Het is gedaan met zelfbenoemde opgeklommen goden  

die de mensen al dan niet geheiligd sturen 

 

Luchtkastelen met een koning die hun prinsen en prinsessen  

kweken om het volk te leren hoe het kan of moet -  

voorbijgeschreven! 

Dichterbij proberen ongeslagen regisseurs en directeuren  

steeds met macht en harde taal het doel te duiden -  

te forceren wat nog kon in het verleden 

 

Opgekropte slimmeriken willen titels halen in de krant 

De zachte vrouw wordt al te vaak nog stevig  

of gedwongen overmand  

 

Het bloed dat generaties lang de samenleving leidde -  

overheerste - vecht nog om te overleven als een flink  

getrainde achterhoede 

 

valt desnoods in overlevingsnood zijn eigen kinderen aan  

want nog te blind om in te zien dat niets of niemand blijft  

wat eigenlijk steeds meer en meer verleden is maar tevergeefs 

 

De nieuwe kracht ligt in het kleine 

onafhankelijke voelen met een zachte bodem van 

vertrouwen en verbintenis 

 

Zo VRE3MD dat zoiets kan... so be it!  

                                                                                                               Wh 
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  .          ZOMER 2017 ARBORETUM KALMTHOUT          . 

  .                         HOF VAN VERLANGEN                            .     

 

Kappa is opgetogen! 

Kappa krijgt de kans om een grootse tentoonstelling in het Arboretum op te 

starten .   Het Arboretum is een prachtomgeving en al een fraaie site vol met 

tuin- en landschapskunst. 

De expositie vindt plaats gedurende 3 maanden in de zomer van 2017. 

Het thema van de tentoonstelling zal zeker heel wat kunstenaars én een groot 

publiek aanspreken. 

Het onderwerp is  ‘Hof van verlangen’. 

In het 13 ha-groot domein is er plaats voor maximaal een 50-tal werken. 

Kappa gaat voor deze tentoonstelling scheep met Gilbert Uitdenhouwen als  

curator en Eddy Avanture als tuinchef. Zij beoordelen waar en hoe de 

voorgestelde werken kunnen kaderen in het Arboretum. 

Inschrijven doe je voor september 2016. Meer informatie volgt. 

Kappa nodigt alle leden uit om van deze tentoonstelling samen een groots 

evenement te maken. 

 

 

.         BERICHTENBORD  VAN  DE  KAPPA  LEDEN         .   

 

FOTOGRAFISCHE DAGTEKENINGEN  
                            van JAN DANEELS  
in Cultuur station TRACÉ vzw  
( Veltwijcklaan 222 – Ekeren -   
GPS : Statiestraat 1 – Ekeren ) 
 
Za   20 febr en 27 febr 2016  :  14 u – 18 u  
Zo   21 febr en 28 febr 2016 :   14 u – 18 u  
Wo 24 febr en 2 mrt 2016 :  19u30 – 22 u.  
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.    Schilderdag en kunstmarkt in het Nederlandse Kapelle   .    
  
De Cultuurraad gemeente Kapelle, in de provincie Zeeland, organiseert al 
jaren een kunstmarkt en een schilder dag  in de  tuin rondom de  
Nederlands Hervormde  Kerk aan het Kerkplein in Kapelle. 
Kapelle is het geboortedorp van Annie M.G. Scmidt en de Nederlands 
Hervormde kerk is de plek waar haar vader dominee was. 
Het is een kunstmarkt waarbij we graag allerlei kunstenaars uitnodigen, 
waarbij alle disciplines welkom zijn: beeldhouwwerk, keramiek, schilder-
tekenkunst, literatuur, foto’s, kortom alles wat kunstenaars zo inspireert en 
verrijkt. 
Heel graag wil ik ook KAPPA kunstenaars uitnodigen om hieraan deel te 
nemen.    Kapelle is zo’n 45 minuten rijden van Kapellen. 
De kunstmarkt is op zaterdag  26 mei  van  10.00-16.00 uur. 
De kosten bedragen:   25,00  u krijgt hiervoor een kraam met plastic luifel, 
koffie & gebak, drankje & hapje bij de afsluiting en de publiciteit die bij 
deze dag hoort.   U mag  natuurlijk ook samen ‘’een kraam delen’’ 
Ik hoop van harte dat KAPPA kunstenaars de ‘’kunstweg naar Kapelle’’ 
weten te vinden. 
Naast de kunstmarkt organiseren wij die dag ook een schilder en teken dag 
voor amateurs en professionals.   Iedereen die tekenen en schilderen een 
warm hart toedraagt is van harte welkom. Van klassiek tot de moderne 
schilders. 
In de ochtend is er een workshop  tekenen en schilderen met als model  
‘’muzikanten’’ onder leiding van een  professionele  docent/kunstenaar. 
In middag zal er onder mijn leiding gewerkt worden en natuurlijk mag 
iedereen werken naar eigen goeddunken. 
De kerk van  ligt in de  historische kern van Kapelle. De kerk zowel als de 
omgeving leent zich voor prachtige dorpslandschappen en inkijkjes 
De kosten bedragen 15,00 inclusief workshop,  begeleiden door docenten, 
koffie en gebak, hapje en drankje na afloop. 
Materiaal zelf mee te nemen.  Bij slecht weer zijn er binnen locaties 
voorhanden.    We beginnen om 10.00 tot  16.00 uur 
  
Voor zowel de kunst dag als de schilder dag -  informatie en opgave:  
marlou pluymaekers  ;   marloupl@zeelandnet.nl 
Graag  voor 15 april.   U ontvangt daarna alle informatie.      
                                                                                                                           Marlou  
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.                                In Memoriam Auction                             . 

 
 
Het is nu een paar maanden geleden dat ARLET Van Zwol ons verlaten heeft. 

Na Verdriet en pijn komt besef en rouw. 

Besef dat door haar geen nieuwe, onverwachte artistieke werken zullen 
gecreëerd worden 

Tevens kwam de verwondering over de kwantitatieve, kwalitatieve variaties van 
de werken die ze achter liet.- ( Zie de mozaïek hiernaast ) . 

Er ontstond de vrees dat veel van deze werken op een zolder, kelder of zelfs in 
een papiercontainer zouden eindigen. 

Daarom organiseert Tracé samen met de familie van ARLET een “In Memoriam 
Auction”, dat wil zeggen een tentoonstelling met vrije en directe verkoop.  
Dit gaat door tussen 5 en 17 februari 2016, tijdens de normale openingsuren  
van Tracé. 

Vrienden, kennissen, familie en alle belangstellenden worden hierbij 
uitgenodigd. De werken zijn dan te koop aan een voor U redelijk bedrag  
dat uzelf bepaalt. 

De opbrengst van deze “Auction” gaat in zijn geheel naar CODA, de vzw die haar 
einde liefdevol begeleide en Tracé. 

Kom zeker kijken een kies een eigen aandenken aan de Artieste die ARLET was. 
 
                                                                                                             Rom Van Aelst 
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COLUMN          COLUMN          COLUMN          COLUMN              

Lucien DenissenLucien DenissenLucien DenissenLucien Denissen    

R O T O N D E 

 
 
Op de camion stond in grote letters: ‘werkverkeer’. Hij was geladen met een 
graafmachine. Achter het stuur zat een late dertiger, met naast hem een nog wel 
wat jongere blonde godin. Mogelijk was zij opgepikt ter hoogte van de in 
aanbouw zijnde rotonde en wat blij dat ze een lift kreeg. Maar even goed had ze 
de tekst tussen de zwaailichten niet gelezen. In het verkeer moet je ook op alles 
letten. Wat zei Bredero ook al weer? 
 
Ze gleden langzaam voorbij, in achteruit, tot aan het eerstvolgende mogelijke 
keerpunt. Achterwaarts en met een waardevolle lading in je koffer moet je 
inderdaad niet te vlug willen gaan. Een beetje slow werkt ook beter tijdens een 
kennismaking. Ook de bomen langs de weg, met tegen hun stam nog niet 
opgehaalde vuilniszakken, leken tevreden met de matige snelheid. 
 
Een beetje verder stond de vrachtwagen plotseling stil. Was het omdat hij nogal 
wat was afgeweken t.o.v. de as van de weg? Mogelijk niet, want recht tegenover 
hem stond een kleinere terreinwagen te zwaaien met zijn zwaailicht op het dak. 
Misschien was dit een oefening, zoals het maandelijkse nucleaire alarm, gewoon 
om het materiaal te testen.  
 
De bestuurder van de vrachtwagen - annex blondie - was kennelijk ook van plan 
zijn materiaal te testen. Ook hij zwaaide met zijn vlam. De kleine 4x4 wipperde 
met zijn lichten, claxonneerde meermaals, en wenkte zijn collega om te komen. 
Die van het werkverkeer deed niet onder, wou kennelijk indruk maken op zijn 
‘bijzit’ en zorgde voor een perfecte imitatie.  
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De bestuurder van de 4x4 terreinwagen besefte dat verder vendelzwaaien de 
psychologische oorlogvoering niet zou beëindigen en stapte uit. Zijn opponent 
begreep ook dat het tijd was voor een soort wapenstilstand en kwam ook uit de 
cabine. 
 
Nu konden de onderhandelingen beginnen. Er werd gestart met wat voorzichtige 
verwijten en vragen naar het waarom de ene zus en de andere zo… Toen 
iedereen gekalmeerd was, bleek dat er nog een compressor mee moest - men 
had dit weliswaar vergeten te zeggen - maar het zou dom zijn er ‘s anderendaags 
voor te moeten terugkomen.  
 
Goed, de camioneur die dacht dat hij het strijdtoneel mocht verlaten, moest dus 
naar zijn Barbarossa terugkeren. Hij wou nog argumenteren dat er dan overuren 
zouden vallen, maar besefte dat hij erg tijdig zijn schop had afgekuist, enfin, zijn 
vrachtwagen in achteruit had gezet om de plaat te poetsen. Dus zat er niets 
anders op dan op zijn passagiersdeur toe te stappen, en de blondine uit te 
leggen dat ze spijtig genoeg nu al het warme nest moest verlaten. Hij reikte haar 
de hand, zodat zij met volle elegantie de cockpit kon verlaten.  
 
Zij bleef nog even staan en prevelde “dank u”, waarop hij zei dat het morgen wel 
zou lukken om mee te rijden. Ze kon misschien beter iets later komen, want hij 
mocht in zijn camion voor werkverkeer “tijdens de uren” eigenlijk niemand 
“meepakken”. Na de uren blijkbaar wel, zij was gewaarschuwd. 
Toen de juffrouw de andere kant op ging, vroeg de werfleider van de 4x4 haar 
nog: “Wilt u soms een lift?” Ze keek even naar zijn trouwring, en naar de camion 
die al terugreed naar de werf. Ze schudde stilletjes van nee. De camioneur van 
het werkverkeer zag haar in zijn achteruitkijkspiegel doorstappen en zijn collega 
met de 4x4 wegrijden.  
 
Misschien zal de rotonde ooit wel af geraken. 
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KUNSTPLATFORM  KAPPA   vzw 
Een kunstenaarscollectief voor de regio Noord Antwerpen                              

 

                                         KAPPA  STUURGROEP  
                   Voorzitter:        Secretariaat : 

                                                              Ivan Janssens   
                                                          Nijverheidslei 77   
                   VACATURE ! ! ! !                      2180 Ekeren Mariaburg 
                                                   03 665 06 61 
                                             janssens.ivan@telenet.be 
                     
   Stuurgroepleden:    

   André De Nys   ( 03 605 36 93 )      Nora Alaerts        ( 0476 308 391 )      
   Jeannine Geertsen   ( 0486 565 253 )     Hubert Roosen    ( 03 666 88 03 ) 
   Guy Renders                 ( 0477 560 351 )     Lieve Liégeois      ( 0494 475 996 ) 
   Erik Simons   ( 03 568 79 27 )      Liliane Denayer   ( 03 645 35 34 )   
      
                  KAPPA FINANCIEEL   -   Penningmeester : Lieve Liégeois 

                  Onze bankrekening  :    p/a  :  Kunstplatform Kappa vzw   
                  IBAN :  BE08 4137 2036 6113     -      BIC : KREDBEBB   
      
          Lidgeld  :  20 euro per kalenderjaar en per correspondentie-adres  
                           ( ongeacht het aantal leden op dat adres ) 
 

     KAPPA  -  LETTER 10  -     Eindredactie  : dd.  André De Nys  

                       Publicatie: Ons tijdschrift verschijnt zes maal / jaar 
                                 1/2  -  1/4  -  1/6  -  1/8  -  1/10  -  1/12. 
   Elke publicatie moet de spreekbuis zijn voor ALLE  leden. Wilt u uw   
   tentoonstelling of een ander cultureel evenement aankondigen, schrijft u   
   cursiefjes of poëzie, of geeft u gewoon eens uw  mening over iets . . .  
   bijna alles kan !      Graag uw inbreng bij de eindredactie , ten laatste  
   de 15de , pakweg twee weken vóór de publicatiedatum.  
 
                                      http://kuplaka.wikidot.com         
                         www.facebook.com/kappakunstplatform 
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COPY SERVICE CENTER 
 

   KOPIES 

         INBINDEN 

             PLASTIFICEREN 

                PRINTEN 

                    KLEURKOPIES 

 

 
 

  DORPSTRAAT  50  

  2950  KAPELLEN 

 

03 605 42 67  

COPYSERVICECENTER@SKYNET.BE 

 

 

OPEN VAN MAANDAG TOT VRIJDAG  

10.00U TOT 18.00U  

 

ZATERDAG VAN 09.00U TOT 12.00U 
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