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La démission de l' intolérance
Les Deux Garçons

bijde
cover

Wat meen je te zien op de voorpagina? Een in hyperrealistische
stijl geschilderd surrealistisch onderwerp?
In de Brusselse galerie LKFF loopt, onder de naam “La
Promesse du Renouveau”, momenteel een tentoonstelling van
werken waarop het label “enigszins excentriek” zeker niet
misstaat. Maar schilderijen zijn het niet.
Les Deux Garçons – dat zijn de Nederlanders Michel
Vanderheijden Van Tinteren en Roel Moonen – maken
taxidermistische sculpturen. Ze bouwen m.a.w. opgezette dieren
om tot kunstwerken.
Door ze in een ongebruikelijke en bevreemdende context te
plaatsen, krijgen de dieren niet alleen een nieuw leven maar ook
een nieuwe betekenis. Gefascineerd door het vluchtige en
toevallige van het menselijk bestaan en door de subjectieve visies
op goed en kwaad, confronteren Les Deux Garçons de bezoeker
met hun vreemde creaties die soms mooi en lieflijk zijn en soms
ronduit shockerend.
Op deze manier brengt de taxidermie ons niet alleen in de war,
maar laat ons ook nadenken over dingen als de smalle grens
tussen goed en kwaad, tussen leven en dood, tussen fantasie en
realiteit...
De gestorven dieren (die nooit voor het kunstwerk gedood werden
maar alle op een natuurlijke wijze om het leven zijn gekomen)
krijgen een tweede leven in een menselijke hoedanigheid. Dat is
een statement in deze wegwerpmaatschappij.

La Promesse du Renouveau
LKFF Art & Sculpture Projects
8 september – 30 oktober 2016
woensdag tot zaterdag van 12u – 18u
www.lkff.be

foto: M. Vanderheijden Strictua
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Kunstplatform Kappa wil letterlijk en figuurlijk een “platform“ zijn
voor kunstbeleving, ondersteund door de digitale media en het
tweemaandelijks tijdschrift in uw brievenbus.
In de Letter 10 kunnen de leden artikels, gedichten, verhalen,
columns, enz... plaatsen.
Het volgend nummer verschijnt rond 1 december 2016.
Graag je teksten voor de volgende Letter Tien vóór 15 november
bezorgen aan de hoofdredacteur.

En dat is vanaf nu Marianne Nieuwinckel, bereikbaar op
marianne@nieuwinckel.be - 03 644 02 81.
Met veel enthousiasme heeft Marianne zich op het redactiewerk
gestort. Waarvoor veel dank.
Een warme oproep nu naar de Kappa-leden: we verwachten van
de leden een al even enthousiaste inbreng van teksten en
informatieve weetjes, zodat er ook in de toekomst om de twee
maanden een boeiend tijdschrift kan verschijnen.
Stuur je inbreng naar de  nieuwe hoofdredacteur Marianne
Nieuwinckel ! ! !

Marianne voegt hier nog graag aan toe: heel veel dank aan
André De Nys voor het werk van de voorbije maanden en de
ondersteuning en tips bij het overnemen van de redactietaak!
Ik wil ook heel graag Stefan Nieuwinckel bedanken, die ervoor
gezorgd heeft dat ik op een gemakkelijke manier een mooi
boekje in elkaar kan steken. En als ik toch nog vast loop, helpt
hij mij weer! Nen dikke merci!
En aan jullie, leden die een bijdrage willen leveren, het
vriendelijke verzoek om in het onderwerp van jullie e-mail "Letter
10" te vermelden. Waarvoor hartelijk dank!
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Mixed Grill - Lionel Jadot
tentotipAndré De Nys

Lionel Jadot (1969) is interieurarchitect, kunstenaar, designer,
filmmaker en avonturier.
Maar liefst nog allemaal tegelijk. Zijn praktijk omschrijft hij zelf
graag als een “Mixed Grill”.
Puur omdat in zijn Brusselse atelier al die verschillende
disciplines kunnen broeden en braden, meestal vanuit een
recyclage-filosofie.
Een klassieke linnenkast bekleedt hij met roofing. Een antiek
wandtapijt overstikt hij met motoremblemen. Een boomstam wordt
het frame van een echte motor. Van zijn vaders originele
vrachtwagenzetel en wat gerecupereerde stoelprofielen maakt hij
een zitsculptuur.
Bruut, authentiek, vrij. Het pure maakplezier spát echt van zijn
design art.

Mixed Grill - Lionel Jadot
CID - centrum voor innovatie en

design in Grand-Hornu
18 september – 4 december

Dinsdag tot zondag: 10u tot 18u
www.grand-hornu.eu
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Onderweg naar Utopia

Kappa treedt in de voetsporen van
Thomas More met de
tentoonstelling ONDERWEG NAAR
UTOPIA.
Precies vijfhonderd jaar geleden
schreef de Britse humanist
Thomas More zijn Utopia. Een
boek dat zou uitgroeien tot een
sleutelwerk met grote invloed.
Reden voor Kappa Kunstplatform
om een eigen invulling te geven
aan een hedendaags Utopia.
Onmiskenbaar een boeiende
uitdaging voor een kunstproject.

Maar liefst 28 kunstenaars hebben de uitdaging aangenomen. Het
resultaat is een originele en eigenzinnige interpretatie. Heel divers
maar toch altijd boeiend. Gevarieerd met schilderwerk, tekeningen,
foto’s, keramiek, gedichten, installaties en…
Iedereen is welkom in Expog, Antwerpsesteenweg 2 op zaterdag
5, 12 en 19, zondag 6, 13 en 20 alsook op vrijdag 11 november
van 11 tot 17u.

Nemen deel:
André De Nys, Anne-Marie Timmerman, Annemie Van Dorpe,
Annie Wagemakers, Conny Brosens, Ctine Bout, Dany Segelaer,
Erik Simons, Geerlinde Verbrugge, Gi De Sadelaer, Hubert
Roosen, Ignace Bosch, Ivan Janssens, Jan Daneels, Kristin Van
Dorpe, Layla Van Bogaert, Lucy De Vocht, Lucien Denissen,
Maarten Maesen, Maria Peeters, Marianne Nieuwinckel, Mieke
Jacobs, Nora Alaerts, Riet Van Audenrode, Ute Schumacher,
Werner Paenen, Wilfried Keustermans en Yolande Van de Weerd.
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Als teaser voor de tentoonstelling, publiceren wij graag al de tekst
die Yolande Van de Weerd hiervoor schreef:

Onderweg naar Utopia

Grootse politieke verwezenlijkingen of kleine persoonlijke dromen.
Luidruchtige wereldverbeteraars of bescheiden denkers, ergens
zijn we met zijn allen “onderweg naar Utopia”.
Platgetreden paden ruilen voor spannende veranderingen.
Vastgeroeste gewoonten overboord werpen, de samenleving een
nieuwe toekomst aanmeten.
Veel leven om niets ? Of niets na weinig leven.
Van in een gemakkelijke zetel het grote geld verdienen is en blijft
voor velen het droomidee. Met dat vele geld pronken en anderen
de ogen (figuurlijk) uitsteken.
Veel reizen (niet om te leren maar om bruin te bakken), veel
uitgaan (niet om te leren maar om gezien te worden), veel
discuteren (niet om te leren maar om zich interessant te maken).
De enige boodschap die uit dit alles voor een denker tevoorschijn
komt is, dat het “hier en nu” telt. Als er dan toch een “vroeger”
was, of er een “later” komt is minstens twijfelachtig.
“Onderweg” zijn naar iets bijzonder duurt soms lang, te lang voor
een mensenleven. Dus “Utopia” zoek je best hier en nu. Of je
het zal vinden is een andere zaak. Misschien in tevreden zijn met
je lot, genoegen scheppen in de kleine dingen van elke dag.
Blijven leren zodat je mening (eerst voor jezelf en bij navraag
voor anderen) interessant is en blijft.
Weinig burgers hebben invloed op de toekomstige samenleving.
Voor de meesten blijft “Utopia” een utopie waarnaar ze vaak
onbewust hun hele leven onderweg zijn.
Geniet beter van de zon op het gras, met een boek in de hand.
Het gezelschap van je partner of vriend, een arm om je
schouder, een begrijpend woord.
Pen of penseel en papier niet ver weg en een hoofd vol
utopische dromen.
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Poëzie - Wim Haazen
Muziek - Guy Renders
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Opmerkelijk in Middelburg (Zeeland)

Op zondag 6 november trekken Wim Haazen en Guy Renders
naar Middelburg om op te treden tijdens de kunst- en cultuurroute
van deze wondermooie stad niet echt ver hier vandaan.
In de bibliotheek van stichting PADMA aan de Verwerystraat -
vlakbij de monumentale Oostkerk - brengt Wim in de namiddag
(toegang gratis) voor het aanwezige publiek stukjes poëzie die hij
heeft geschreven bij schilderijen van 3 Zeeuwse kunstenaars. Guy
zorgt voor de fijnzinnige muzikale begeleiding zoals we dat van
hem gewend zijn. De optredens verlopen spontaan maar de
hoofdact valt rond 14.30u te verwachten.

Middelburg... zo ver... niet zo gekend...
Halloo! De mensen die daar al eens een stadswandeling gemaakt
hebben zijn gewoon verrukt om de rust en schoonheid van de
autovrije straten met hun statige gevels, de vele galerijtje en
authentieke 'door-steek-steegjes langs de vele achtertuintjes.
Een dagje Middelburg... via de A58 een klein uurtje - zonder
files! - zondags gratis parkeren op de vele parkings aan de rand
van de binnenstad - info kunstroute op het Marktplein (vanaf
13.00u.) of bij een van 30 deelnemers. De eerste zondag van de
maand is tevens koopdag in Middelburg. En het Zeeuws Museum
aan de indrukwekkende abdij met zijn katheraal-achtige Lange
Jan...
En als je dan ook komt kijken en luisteren naar ons bij Padma....
Met koffie ter plekke. Of het pannenkoekenhuisje om de hoek.
Van Harte welkom!
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Een gedicht in herfstemming van Wim uit een nog te verschijnen
bundel, kan je vast warm maken!

De eik

Hij vindt het vreemd om zo apart te zijn
Hij zou heel vaak zo nu en dan zoals de anderen veel

naalden willen hebben

niet zo’n zacht en kleurig bladerdak dat om het jaar
verwaait en dan verdwijnt want

al te ongewoon in beeld doet telkens pijn

Hij wil zijn sap in regelmaat ver-
stromen zonder zich voortdurend af te moeten

vragen of het zomer is of wintertijd

Waarom hij hier gepland verzeild geraakt is
weet hij niet - hij kan het niet begrijpen

en de vruchten die hij draagt

ze worden door de wangen van die rare staarten-
bijters ijverig verzameld zonder

wijsheid - denkt hij

piekert hij terwijl zijn wortels hem beletten om
een wandelende tak met alledaags gevoel

te kunnen zijn

Hij droomt wel eens van lieve vrouwenhakken met een bijl
en dan weer van een glaasje exclusieve

fraaie schorsewijn
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Hof van Verlangen
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Op zaterdag 15 oktober om 14u komen we samen in het
Arboretum van Kalmthout om van gedachten te wisselen. Over
het thema. Over de invulling. Over mogelijke plaatsen. Over de
tentoonstelling zelf. Over hoe ieder het ziet. Over de vragen die
zich stellen.
Een open gesprek is boeiend, inspirerend en stimulerend. We
hebben dat met vorige tentoonstellingen al mogen ervaren.
Graag een seintje aan info@kappakunstplatform.be als je er bij
kunt zijn.
Op dit e-mailadres kan je je ook melden als je een bezoek aan
het Arboretum wil aanvragen ter voorbereiding van je kunstwerk.

Er valt altijd iets nieuws te ontdekken op
www.kappakunstplatform.be !
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Rik Wouters
in

de
kijker

André De Nys

Honderd jaar geleden overleed Rik Wouters, en dat gaat natuurlijk
niet onopgemerkt voorbij! Uit het brede aanbod richten we onze
aandacht naar drie opmerkelijke blikvangers.

ÉÉN

“Zot geweld, dwaze maagd“ is een thematentoonstelling in
Mechelen, geïnspireerd op het iconisch beeld “Het zotte geweld“
van Wouters. Het bronzen beeld straalt levenslust en dynamiek uit
en kan zonder schroom gezien worden als “Het Vrijheidsbeeld
van Vlaanderen”.
De essentie van de dansbeweging weergeven… het was voor vele
kunstenaars een sterke uitdaging in het laatste kwart van de
negentiende eeuw, en dat bleef zo tot lang na de Eerste
Wereldoorlog.
De kunstenaars uit die tijd zijn dan ook talrijk aanwezig in dit
goed-gezind-makend tentoonstellingsproject. Toulouse-Lautrec,
Edgar Degas, Rodin, ze zijn allemaal vertegenwoordigd.

Maar ook eeuwen daarvoor toonden
kunstenaars al interesse voor de
dans, zoals Pieter Bruegel I
bijvoorbeeld.
Naast de dans is er ook nog een
tweede rode draad doorheen de
tentoonstelling geweven: de
vormgeving van het vrouwelijk naakt,
door de eeuwen heen.
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In de gotische traditie richt Cranach zich in het begin van de
zestiende eeuw naar de Grieks-Romeinse oudheid. Honderd jaar
later waren voor Rubens de bewegingen van een lichaam en de
bijhorende spierontwikkeling een studieobject bij uitstek. Na de
barok wordt er meer en meer plaats gemaakt voor realistisch
naakt.
En ook de hedendaagse kunst is vertegenwoordigd met de
onrustwekkende Berlinde De Bruyckere, de aanstekelijke zotskap
van Bruce Nauman, de uitzinnige softporno van Pipilotti Rist en
vele anderen.

Zot Geweld / Dwaze Maagd
Hof van Busleyden
26 augustus – 11 december
Ma – di – vr – za – zo : 10u tot 17u
Do : 10u tot 22u
Wo : gesloten
www.musemechelen.be

TWEE

Ook het Antwerpse
Modemuseum maakt de
komende wintermaanden
plaats vrij voor Rik
Wouters.
Hier ligt het accent vooral
op zijn schilderstalent.
Rik Wouters was één van
de weinige kunstenaars
die de post-
impressionistische

techniek combineerde met het warme gevoel van “ thuiskomen “.
De tentoonstelling is opgebouwd rond enkele kerngedachten zoals
intimiteit, contact met de natuur, aandacht voor het authentieke…
Kortom: een pleidooi voor een niet-industriële maar wel een
natuurlijke manier van leven, een alternatief voor de
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verpletterende overcomsumptie.
Diverse Belgische modeontwerpers geven hun persoonlijke
interpretatie van dit concept.
Dirk Van Saene, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck,
Dries Van Noten, Veronique Branquinho… ze zijn allemaal op het
appel. Sommige kiezen voor specifieke stoffen en technieken, en
anderen profileren zich als verzetsstrijders tegen de
massaconsumptie in de modewereld.
De link met Rik Wouters loopt als de rode draad doorheen gans
de presentatie.

Rik Wouters & the private Utopia
MoMu
17 sept 2016 – 26 febr 2017
Dinsdag tot zondag: 10u tot 18u
www.momu.be

DRIE: “NEL, een zot geweld”, de graphic novel

Na het overlijden van Rik Wouters in 1916, schrijft Nel haar
herinneringen neer. (*)
Het wordt een verhaal van een
vrijgevochten vrouw aan het begin
van de twintigste eeuw.
Zelf heeft ze geen kunstzinnig
talent, maar ze wordt sterk
aangetrokken door het artistieke
milieu en in het schildersatelier van
Edgar Tytgat ontmoet ze een
knappe jonge kerel met blonde
lokken, blozende wangen en
diepblauwe ogen: Rik Wouters !
Zij is zestien en de rest is
geschiedenis. Ze wordt zijn grote
liefde en zijn handen creëren wat
zij voor ogen heeft; hij maakt haar
onsterfelijk!
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Het koppel leeft in armoede, de honger knaagt en het is koud.
De arme artiest kan zich geen kwaliteitsproducten veroorloven.
Maar ten huize Wouters vibreert veel levensdrift en Nel is voor
de kunstenaar zijn onmisbare muze.
Het artistieke succes lonkt. Maar net als het wat begint te
beteren, bulderen in de verte de kanonnen van de eerste
wereldoorlog en Wouters moet onder de wapens. Hij participeert
aan enkele waanzinnige en hopeloze veldslagen en hij deserteert.
Erg ziek komt hij in Amsterdam terecht: hij vecht met een niet te
behandelen tumor in de kaak. Hij wordt blind en er komt geen
lijn meer op papier.
Wouters is 33 als hij sterft; hij liet pakweg tweehonderd
meesterwerken achter. Nel blijft achter met een groot gemis. Ze
is amper dertig.
De schrijver Peter Theunynck en het tekentalent Lies Van Gasse
verwerkten dit turbulente verhaal in een lijvige en indrukwekkende
graphic novel, een roman in woord en beeld. Op elk van de 226
bladzijden is liefde en leed intens voelbaar.
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Peter Theunynck geeft Nel een stem, vaak beklijvend en
emotioneel. Her en der doorheen het verhaal werden korte, gevatte
dialogen ingewerkt. Het brengt de lezer in een stroomversnelling,
alsof hij wordt meegezogen in een theaterproductie.
De schrijver maakt van Nel in betere tijden ook een levende Dolle
Mina, een sterke vrouw die leefde in een tijd waarin de
vrouwenemancipatie nog lang niet bespreekbaar was.
Honderd jaar na de dood van Rik Wouters kijkt Lies Van Gasse
door zijn ogen.
Ze maakt schilderijtjes en tekeningen met een vlotte toets en met
een nonchalante lijnvoering, even uitbundig en kleurrijk als haar
grote inspiratiebron.
Net zoals Wouters kan ze met heel weinig middelen een intieme
wereld oproepen. Aan de hand van een paar lijnen Chinese inkt
en enkele aquareltoetsen dansen de personages over het papier.
Het is een weerspiegeling van Nels onstuitbare levensdrang.
Lies heeft haar respectabele voorganger goed bestudeerd!

(*)
Olivier Bertrand en Nel Wouters, De onuitgegeven herinneringen,
Belgian Art Research Institute, 2002

Nel een zot geweld
Graphic novel – 226 blz
Uitg Wereldbibliotheek

Het volledige artikel kan je lezen op www.kappakunstplatform.be
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Pierre Alechinsky - post Cobra
ten

tot
ip

André De Nys

In een indrukwekkende overzichtstentoonstelling in het Cobra
Museum in Amstelveen werd een honderdtal werken van Pierre
Alechinsky bijeengebracht. Het betreft vooral schilderijen uit de
periode vanaf 1958 tot 2015.
Het oeuvre van Alechinsky heeft een lyrisch en evocatief karakter
waarin onder meer de invloed van de oosterse kalligrafie valt af
te lezen. De tableaus en tekeningen zijn verbonden met
uiteenlopende bronnen: reizen, lezingen, dromen…
Dit is associatieve kunst. Het ene beeld roept altijd een volgende
beeld op. Niet zelden bestaat een werk uit een centraal deel dat
wordt omringd met randillustraties. Bij het schilderen ligt het
papier vaak op de grond en laveert de kunstenaar boven het
beeldvlak. Met marouflage procedé wordt het beschilderde papier
dan op een opgespannen canvas overgebracht.

Pierre Alechinsky – post Cobra
Cobra Museum voor Moderne Kunst
15 oktober 2016 – 7 januari 2017
Dinsdag tot zondag: 11u – 17u
www.cobra-museum.nl

Alechinsky
Le Nord Perdu - 2014
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Alma Mahler (1879 - 1964)
Yolande

Het bruisende leven van Alma
Schindler (1879 – 1964) verliep als
één grote roman. Men spreekt nog
steeds over haar als Alma Mahler.
De bekende Gustav Mahler (1860 –
1911), componist van o.a. prachtige
quasi eindeloze orkestrale muziek in
post-romantische stijl was haar
eerste wettige echtgenoot. Alhoewel
hij in het hart van Alma
voorafgegaan en gevolgd werd door
een parade van grote namen uit de
artistieke wereld blijkt de muziek,
wat de naam betreft althans, het
pleit te winnen.
De eerste man die haar aandacht

trok, was “de prins der schilders” Gustav Klimt (1862 – 1918).
Het duurde niet lang vooraleer hij in haar ban geraakte maar
haar moeder en stiefvader ontdekten de ontluikende liefde tussen
Alma en Klimt en deze laatste werd de toegang tot hun
woonplaats verboden.
Klimt pakte uiteindelijk zijn biezen maar zou haar nooit vergeten.
Hij zal steeds die bijzondere tederheid voor haar behouden, eigen
aan een onvervulde liefde.
Ook voor Alexander Zemlinsky, Oostenrijks componist en dirigent
(1871 – 1942) eindigde de droom “Alma” heel vlug en onvervuld.

Dan verscheen Gustav Mahler op het toneel. De joodse
componist die zichzelf met Beethoven vergeleek zat,
niettegenstaande hulp van het Keizerlijk Hof, in financiële
problemen.

buitengewone
vrouwen
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Mahler was niet alleen geïmponeerd door de luisterrijke
schoonheid van Alma maar tevens door haar inventieve geest en
grote algemene kennis. Hij stuurde haar een gedicht en de vonk
sprong meteen over.
Vanaf dat eerste ogenblik begon de invloed van Mahler op Alma.
Hij verlangde dat zij sommige van haar boeken, o.a. van
Nietzsche, zou verbranden. Hij verbood haar verder te
componeren en de honderd liederen die ze reeds had geschreven
in het publiek te spelen. Als Alma zich tegen hem verzette begon
voor haar een vooraf verloren strijd.
Mahler genoot hoog aanzien als dirigent en als componist steeg
zijn ster eveneens. Alma gaf zich gewonnen en deed afstand van
haar eigen voorkeur: Schopenhauer, Nietzsche, de dromerige
ideologie van Maeterlinck. Ze bezat nu een genie dat haar alleen
behoorde: Gustav Mahler.
Twee dochtertjes werden geboren waarvan het oudste op
vierjarige leeftijd stierf aan difterie. Alma was zwaar getekend
door dit verlies maar ze bezat een sterk karakter en kwam de
klappen die het leven uitdeelde vrij snel te boven.
Bovendien begonnen, na de eerste liefdesroes, de eisen die
Mahler stelde, namelijk haar persoonlijkheid als het ware uit te
wissen, Alma de ogen te openen.
Haar ontmoeting met de begaafde architect Walter Gropius (1883
– 1969) leidde al gauw tot “overspel”. De stichter van het
“Bauhaus”, één der grootste bouwheren van zijn tijd, was
bovendien een aantrekkelijke en ridderlijke man.
Als Mahler haar bedrog ontdekt, heeft Alma voor het eerst de
touwtjes in handen. Gropius won grandioos en de vijftigjarige
Mahler zakte in een sentimentele hel waaruit hij, zonder Alma,
nooit meer loskwam. Zijn entourage beweerde dat hij langzaam
gestorven is van liefde voor Alma…
Ondertussen leerde zij Oskar Kokoschka (1886 – 1980) kennen.
Zijn totaal nieuwe, brutale manier van schilderen schrok de
mensen af. De jonge expressionist werd de grote liefde van de
tweeëndertigjarige Alma. Hij schilderde haar portret voortdurend,
voerde haar in een wereld van sublieme verrukking, de liefde als
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bron van overvloed. Alma beloofde hem te huwen na zijn eerste
“meesterwerk”.
Maar bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 was
de grote zinnelijke roes voorbij en in 1915 huwt Alma Gropius.
Ook uit dit huwelijk werd een dochter geboren, Manon. Ondanks
haar vroegtijdige dood werd deze onsterfelijk door het beroemde
vioolconcert dat Alban Berg (1885 – 1935) aan haar opdroeg.
Dan verscheen Franz Werfel ten tonele (1890 – 1945). Voor
velen is dit misschien een onbekende naam maar door zijn
tijdgenoten werd hij als schrijver op het niveau geplaatst van
Thomas Mann.
Alma aarzelde en verliet Gropius voor… Kokoschka. Na deze
spetterende heropflakkering van hun hartstocht keerde Alma haar
zinnen naar de geduldige Werfel en huwde voor de derde keer.
Bij de opkomst van de nazi’s en het begin van de Tweede
Wereldoorlog vertrokken ze samen naar Londen en van daaruit
naar de U.S.A. Franz Werfel overleed in 1945 aan een
hartaanval.
Alma bleef als trotse weduwe achter, maar blikte ontgoocheld op
haar leven terug. Ze hield nooit werkelijk van de muziek van
Mahler. Wat Werfel schreef, interesseerde haar niet. De
bouwwerken van Gropius begreep ze niet. Maar Kokoschka liet
als enige een echte en blijvende indruk op haar na.
Toen Alma Mahler haar levensdroom om componiste te worden
zoals haar grote voorbeelden Clara Schumann en Fanny Henselt
Mendelssohn begraven had door toedoen van Mahler, verbrandde
ze het grootste deel van haar werken. Later betreurde Gustav zijn
houding ten zeerste.
Een zestiental liederen bleven over en zijn op cd te verkrijgen.
De muziek doet helemaal niet aan Mahler denken. De teksten
zijn o.a. van Novalis (pseudoniem voor Friedrich von Hardenberg
(1772 – 1801) en haar derde echtgenoot Franz Werfel.
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Lucien Denissen

Terwijl we koffie drinken, stappen op het scherm avonturiers op
het eiland Decepcion in rubberbootjes. Ze varen in de desolate
en juist daarom zo mooie baai op Antarctica terug naar hun
zeilschip. Daarna verlaat dit de ondergelopen vulkaankrater, via
een smalle geul naar open zee en trotseert aldus de storm en de
rotsmassa’s onder water.
Intussen geniet ze van de koffie en het bijhorend gebak, die haar
weerhoudt van de middagslaap, die een 95-jarige zich nogal eens
laat overkomen. De storm is nu blijkbaar voorbij en de spotters
kijken naar grote vissen die vrolijke buitelingen maken.
In aquaria durven vissen uit protest tegen de matige waterkwaliteit
weleens beginnen springen, a.h.w. om er uit te willen, maar in de
zuidelijke oceaan doen ze het uit puur plezier. Als er ergens nog
gezond zeewater te vinden is, is het misschien daar. Ze hebben
blijkbaar energie genoeg om eindeloos hun gratis nummertje op
te voeren.
“Hoe zouden vissen slapen?” vraagt ze. Eigenlijk bedoelt ze:
“worden die dan nooit moe?”, en vraagt ze zich hierbij
onmiddellijk af hoe je als vis zoal zou kunnen uitrusten. Een of
ander soort waterbed ligt niet zo voor de hand.
Het is een evidente vraag, die meestal niemand stelt.
Hoogbejaarden lijken in veel op kinderen, wordt al eens gezegd.
Ze stellen vragen over kwesties die de gemiddelde actieve
volwassene worst wezen.
Ter zake nu. Vissen willen blijkbaar ook weleens relaxen en
krachten opdoen voor de volgende dag. Ze zoeken dan een
rustig plekje op, weg van de stroming, beschut door een of ander
obstakel om niet weggespoeld te worden, of gaan gewoon ergens
op de bodem liggen, in een kuiltje bijvoorbeeld. Ze beperken hun
zwembewegingen en verlagen de ademhalingsfrequentie.
Ze hebben wel pech: vissen kunnen hun ogen niet sluiten, bij
gebrek aan oogleden. Maar dat is ook niet nodig, want je kan er
sprot op zeggen dat het in de vrije natuur 's nachts donker
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wordt, tenzij je in de zomer op cruise bent aan de Noordkaap.
Maar dan zijn ook de rendieren daar het noorden kwijt en grazen
ze de hele nacht door.
Maar slapen overdag, nee, dat zit er voor de familie kabeljauw &
co niet in.
Volgens Willem Wever van de Nederlandse Publieke Omroep
kruipen vissen zelfs in een zelfgebouwd nestje. Ze denken dan
gewoon nergens aan en doen niets, ze dromen als het ware.
Zo ver gaat bomma niet mee in fabeltjes en kinderverhalen.
Tenslotte voelt een vis alleen op het droge nattigheid.
Ze zegt nog: “Ik ben niet voor water.” Op zee gaan varen is
riskant, bedoelt ze.
En over de vissenslaap: “Eigenlijk heb ik er geen affaire mee.”
Inderdaad, de vissen doen maar wat ze niet laten kunnen. ’t Zijn
vrije vogels, zou je kunnen zeggen, hoewel... ik zou ze niet de
kost willen geven, de vogels en de vissen die verrast worden, al
dan niet in hun slaap, en op onze borden terechtkomen.
Maar die vraag stellen we ook al lang niet meer, zolang het maar
smaakt.
Straks brengen we bomma terug naar huis. Rond half negen legt
ze zich te rusten. Een waterbed heeft ze niet, maar ze vindt wel
een kuiltje waarin ze kan dromen, om morgen fris als een vis
boven water te komen, zonder te springen natuurlijk.
Ik vergeef wie deze rubriek niet tot het einde heeft doorgelezen.
Ik zie er geen graten in als mijn haring niet braadt. U had
misschien wel belangrijkere zorgen om morgen vis op tafel te
krijgen. Dan behoeft u niet nog meer praat voor de vaak,
bijvoorbeeld over hoe vissen dan wel ademen.
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