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Lucas Creativ is … 
alles voor de maquettebouwer 
Balsa- schuimkarton – schaalmodellen 
X-film – Mica – stokjes in verschillende 
houtsoorten – aluminium  - messing 
plastiek profielen – styrene – boompjes 
en geschikte lijmsoorten 

Lucas Creativ is … 
alles voor de creatieveling 
Klei – miretten – Fimo 
boetseerwas – kalligrafie – speksteen 
papier – knutselmateriaal – enz 
 
Lucas Creativ is … 
alles voor de kunstenaar 
Schildersezels – grafisch materiaal 
olie- , acryl-, aquarel- en andere verven 
Groot assortiment houtbeitels  

Lucas Creativ : 
kaders – passe-partouts 
wissellijsten - inlijstingen 
 

 
Open : MA tot VR :  9u30 – 18u 
ZA tot 17u  / Zon- en feestdagen gesloten. 
 
     Bredabaan 1303, Schoten 
                03 646 64 92  
    
       schoten@lucascreativ.be      
       www.lucascreativ.be    
       www.lucascreashop.be  

   

Studenten : 
vraag uw klantenkaart 

voor 10 % korting 
op al uw aankopen 

het ganse jaar door.  
( Uitgezonderd promoties )  
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Op de cover :  

zomaar …  omdat het zomer is …  speelse vormen en zonnige kleuren … 

daar  wordt een mens goed gezind van !  

 

“ De parkiet en de zeemeermin “  -  gouache uitgeknipt en geplakt op 

papier, en daarna gemonteerd op doek .  Het werk meet  337 x 768 cm. 

Het is één van de belangrijkste voorbeelden van de “ papiers découpés “  

(papierknipsels) van Henri Matisse.     

 

Matisse maakte dit werk door vormen te knippen uit papier dat in één 

kleur was geverfd.  

Hij begon in 1940 te werken met deze methode en vanaf dat moment zou 

dit medium zijn werk tot het einde van zijn leven domineren. De beeldtaal 

van dit werk bestaat uit bladeren, granaatappels en twee vormen die 

slechts eenmaal voorkomen:  links een parkiet en rechts een meermin, 

waaraan de titel van het werk is ontleend.  

De ruimte rond de objecten is even belangrijk als de objecten zelf.  

Matisse maakte deze monumentale “ papier découpé “  toen hij aan huis 

was gekluisterd na een operatie. Daarom sprak Matisse over dit werk  

als “ een kleine tuin die me omringt en waarin ik kan wandelen “. 

 

Het kunstwerk uit 1952 maakt deel uit van de collectie van het Stedelijk 

Museum Amsterdam. 

De verzameling van het Stedelijk Museum telt ongeveer 90.000 werken.  

Voorlopig is een selectie van 8000 werken online gezet.   

Bij 500 werken vindt u naast een aantal basisgegevens een korte tekst 

met uitleg.  

 

Wilt U ook eens gaan grasduinen ?  

www.stedelijk.nl/kunstwerk/2823-la-perruche-et-la-sirene  
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.                      NIEUWS VAN HET KUNSTPLATFORM                .  

 

            Kappa heeft een nieuwe voorzitter ! ! ! !  

Marc Maes is al enige tijd geen voorzitter meer van Kappa.  

Het taak wordt overgenomen door Ivan Janssens die op zijn beurt de 

functie van secretaris doorgeeft aan Jeannine Geertsen.  

De andere leden van de stuurgroep zijn Lieve Liégeois (penningmeester), 

André De Nys, Nora Alaerts, Liliane De Naeyer, Marianne Nieuwinckel, 

Guy Renders, Erik Simons en Hubert Roosen.   

Samen met de Kappa-leden wil de stuurgroep blijven ijveren voor een 

dynamisch kunstplatform. 

 

                               

En dan graag nog even een vooruitblik naar onze Kappa-tento’s  

=>  November 2016 :  Onderweg naar Utopia in Expog – Kapellen  

( inschrijven verder in deze Letter Tien ) 

 

=>  Juni - Juli – augustus 2017 : Hof van verlangen in Arboretum 

Kalmthout ( verkenning van de locatie en achteraf praatcafé ;  

op 15 oktober 2016 .  Meer details elders in dit tijdschrift ). 

 

=>  Oktober 2017 werd gereserveerd voor de intussen traditionele 

najaars-groep-tentoonstelling.   Wil je een tof thema voorstellen voor dit 

project ?   Graag , laat maar komen !     

                                                        Eén adres : info@kappakunstplatform.be .  
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=>  Het mini-kappa-project . 

Na de introductie tijdens ons vorig praatcafé werden er al twee mini-

projectjes opgestart. 

a.   Wim Haazen wordt projectleider van een  “ kunst-aan-huis-project “. 

In de maanden januari en februari 2017 worden een aantal zondag-

matineé’s gepland. 

Wim kiest uit het Kappa-ledenbestand enkele kunstenaars.  In onderling 

overleg wordt een multi-disciplinair programma uitgewerkt dat voor een 

beperkt publiek in meerdere privé-vertrekken zal gebracht worden. 

       

                         

b.  Alles behalve “ intiem “ is het initiatief dat André De Nys heeft 

opgestart.  Samen met vier kunstenaars trekt hij gedurende het eerste 

kwartaal 2017 naar het fritkot-museum   ( Groenplaats 12 – Antwerpen ).   

Kunst geïnspireerd op fritten …  met de puntzak in de hand kom je door 

gans het land … 

Dit ludieke projectje focust op de tekenkunst.   

Enkel hangende werk is hier mogelijk en dan alleen nog gepresenteerd 

achter glas …  want dit wordt kunst tussen spetterende mayonaise en 

rondvliegende pickels !  

Deelnemende kunstenaars ;  Annemiek Verras, Lucy De Vocht, Wilfried 

Keustermans, Ward Van Honsté en projectleider André de Nys.  
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c.  Wens je ook een projectgroepje op te starten?    

Kappa ondersteunt elk project met een budget en met de nodige logistiek.  

Bel of mail even met André , en we  helpen U graag bij de opstart.  

( denysandre@gmail.com  -  03 605 36 93  )   

 

                            

     Kappa heeft een nieuwe facebookpagina  ! ! !  

De facebookpagina www.facebook.com/kappakunstplatform werd 

vervangen door een nieuwe pagina. Deze is: 

www.facebook.com/kunstplatformkappavzw. 

Hier kan je laatste nieuwtjes lezen van Kappa. Je kan deze pagina liken. 

Graag zelfs. 

Ben je op reis naar de andere kant van de wereld of ben je gewoon ergens 

onderweg of op café,  je kan ten allen tijden alle info over  Kappa 

terugvinden op onze website : www.kappakunstplatform.be. 

De Kappa-stuurgroep wenst U een creatieve vakantietijd ! 
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ONDERWEG NAAR UTOPIA 
    Het werkthema voor onze Kappa-tentoonstelling   

    van 5 tot 20 november 2016 in EXPOG – Kapellen 
 

                Inschrijven tot 4 september ! ! !  
 

Wat is jou visie op de ideale wereld ?    

Ieder mens droomt wel van z’n eigen Utopia. 

Het is onmiskenbaar een boeiende uitdaging om hiermee creatief aan de 

slag te gaan .   

Ook in deze Letter Tien krijg je nog enkele Utopia-bouwsteentjes die 

mogelijk uw inspiratie kunnen prikkelen.  Vrijblijvend uiteraard …   

de persoonlijke visie van de Kappa-kunstenaar krijgt prioriteit  

in elk creatief proces.  

Je kan in principe drie werken exposeren. 

Bij plaatsgebrek zullen er selecties nodig zijn. 

Daarom : geef uw inbreng op in orde van voorkeur. 

Indien nodig wordt er “gesnoeid” van achter naar voren.  

 

Inschrijven kan tot 4 september 2016 met onderstaand formuliertje. 

Uw deelname in de kosten ; de traditionele vijf euro .  

Stuur uw gegevens naar jeannine.geertsen@skynet.be -   

Heizoomlaan 21 – 2950 Kapellen -  0486 56 52 53  

 

Nog vraagtekens ?   

Ivan Janssens – info@kappakunstplatform.be – 0496 55 77 88  
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Inschrijvingsformulier :  
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Een bouwsteentje ;   

 “ONDERWORPEN”  -  Michel Houellebecq 

       

 

Nog een “ zoektocht naar UTOPIA  “ …   

van de Franse schrijver Houllebecq  …   

Het verhaal situeert zich in Parijs in het jaar 2022 ;   

de moslimbroederschap levert na een democratische 

verkiezingsoverwinning de eerste moslim-president.  

Het duurt niet lang of “ het stappenplan “ komt in werking :  de Europese 

Unie wordt uitgebreid met Algerije, Marokko, Turkije, Libanon en Egypte .    

 

( Citaat p. 64 ) :   “  De moslimbroeders stellen de economie niet in het 

middelpunt van alles . Het grote struikelblok in de onderhandelingen is 

onderwijs ; de bevolkingsgroep die de beste vruchtbaarheidscijfers heeft 

en die zijn waarden weet door te geven trekt aan het langste eind.  Zo 

simpel is het in hun ogen.  Wie kinderen heeft , heeft de toekomst, punt 

uit!   

Ten eerste , gemengd onderwijs is uitgesloten.  Er zullen alleen bepaalde 

richtingen openstaan voor vrouwen.  

Wat ze in wezen zouden willen , is dat het grootste deel van de vrouwen 

na de lagere school doorstroomt naar huishoudscholen en dan zo snel  
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mogelijk trouwt.  Zo zou hun ideale samenleving eruit zien. Verder moeten 

alle docenten moslims zijn. “ 

( Citaat p. 157 ) ; “ De werkloosheidscijfers maken een vrije val.  Dat komt 

zonder enige twijfel door de massale uittocht van vrouwen uit de 

arbeidsmarkt.  Oorzaak is  de forse opwaardering van de kinderbijslag , 

tenminste  

als deze niet meer gecombineerd wordt met beroepsmatige activiteiten.”  

 

Referentie naar ons thema :  Godsdienst is al eeuwenlang één van de 

grote dirigenten die onze samenlevingen aanstuurt. Is religie in ’t 

algemeen een middel om dichter bij UTOPIA te komen  ?  

                                                                                                                          ADN 

Meer lezen ?   www.kappakunstplatform.be 

   Nog een bouwsteentje ;   

UTOPIA in “ BEZETTE STAD “  van  Paul Van Ostaijen 

 

Een  utopia-bouwsteentje voor de die-hards in Kappa ! ! ! !     

Nu wordt het effe heeeeeel ernstig. 

Paul van Ostaijen (1896-1928) vlucht eind oktober 1918 naar Berlijn 

om aan mogelijke vervolging wegens activisme in de eerste 

wereldoorlog  te ontkomen.  Daar  schrijft hij  “ Bezette Stad ” , een 

relaas over de bezetting van Antwerpen door de Duitse troepen. 

 

Bladzijde 142 begint met “ NIHIL “ …  we kunnen terug van nul 

beginnen …   

  (p. 142) NIHIL dat is het woord, vernietiging, God, godsdienst,    

             metafiziek, kerken, kunst, bordelen, geest lig nou niet te   

            klessen …  vernietigen …   
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  (p. 144)  Geef mij iets dodend God, want ik wil leven ( Van     

            Ostaijen was cocaïnegebruiker )  

Alle waarden en elke vorm van zingeving moeten eraan geloven …  

nihilisme , de levensvisie van Nietzsche, de levensvisie van Paul Van 

Ostaijen …  Alleen op het puin van de vernietiging wordt nieuwe 

hoop mogelijk.  

 

Einde 19e eeuw  ;  “ God is dood “ , het is één van de belangrijkste 

uitspraken van Nietzsche. 

Het ontbreken van “ het Hogere” en het ontbreken van elke vorm 

van spiritualiteit,  leiden tot nihilisme.    

“La  fin de siècle”  is een uiterst decadente tijd.   Denk maar aan het 

erotische werk van Félicien Rops, Gustav Klimt, en vele anderen .    

In het nihilisme verdwijnt elke vorm van moraal.    

In deze losbandige wereld is er geen plaats meer voor God.   

De mens staat er alleen voor .     Zou  zo’n wereld de “ echte “ Utopia 

kunnen zijn ?  

 

Een samenleving die spiritualiteit en bezinning verwerpt,  komt 

terecht in onrust, geweld en decadentie.    

De eerste wereldoorlog is de klap op de vuurpijl. 

Maar Nietzsche is geen cultuurpessimist.    Voor hem is nihilisme een 

oproep naar een nieuw  begin.   

En daar kan  de Übermensch wel voor zorgen, schreef Nietzsche in 

1885. 

Zijn Übermensch stijgt uit boven de massa, hij is iemand die nog zelf 

kan denken,  iemand die de essentie van het leven heeft doorgrond, 

iemand die streeft naar hogere waarden, iemand die leeft met de 

Goddelijke waarden vanbinnen …     
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Tot slot nog enkele actuele vraagstellingen bij ons thema “ onderweg 

naar UTOPIA “ ; 

Zijn we hier bij ons in het Westen na de golden sixties niet 

terechtgekomen in een groeiend nihilisme? 

Zijn we niet verzeild geraakt in een samenleving met meer en meer 

“zombies” die alleen nog maar geloven in materialisme, 

consumentisme, rendementen en grenzeloze ambities ?  

 

Als we doorheen het diepste dal van het nihilisme geraken, dan  zal 

een groeiend collectief bewustzijn, een groeiende spiritualiteit los 

van enig dogmatisch denken, daar een belangrijke rol in spelen. 

De eerste tekenen hiervan zijn al duidelijk te herkennen ; de occupy 

beweging, transitie-werkgroepen … 

kortom, een groeiende harmonie tussen mens en natuur en een 

economie die niet boven de natuur staat, maar die de wetten van 

Moeder Aarde respecteert.    

Is dit dromen …   

of  vinden we hier een nieuw pad onderweg naar UTOPIA ?  

 

Als het ook voor jou  een boeiende uitdaging is om na te denken  

over de vraag , wat  UTOPIA voor jou  betekent,   dan zijn we 

misschien binnenkort  samen    “ Onderweg  naar  UTOPIA “ 

                                     

                                                                                                                   ADN 

Meer lezen ?   www.kappakunstplatform.be 
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.                TENTOTIP  :  HERMAN VAN VEEN               .   

 

Herman Van Veen is niet alleen muzikant, maar ook een bevlogen 

schilder .   Momenteel toont hij een reeks schilderijen in de prachtige 

moderne kerk Sint-Anna-ten-Drieën  

(   Hanegraefstraat 1 –  Antwerpen Linkeroever  ) 

 

                                                 Van 25 juni tot 25 september 2016  

                                                 Te zien op zaterdag van 14 u tot 17 u  

                                                 Op zondag van 12 u tot 17 u. 

                 

Een kort interview met Herman Van Veen, tijdens de vernissage.  

 

Je bent 71 en nog steeds een bruisend vat energie.  

Hoe verklaar je dat?  

 

Ten eerste … goede genen.  

Maar vooral een onaflatende nieuwsgierigheid.  

Het geluk bestaat erin dat je altijd maar weer vragen durft te stellen.  

Als de passie van de nieuwsgierigheid verdwijnt, dan gaat het bergaf!  
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Je zingt, componeert, speelt piano en viool …  

hoe ben je ertoe gekomen om te gaan schilderen ?  

 

Na de dood van mijn vader erfde ik een koffertje met  zijn 

persoonlijke spullen. Vader werkte als graficus bij een krant,  

maar stiekem droomde hij ervan om kunstschilder te worden.  

In het koffertje zaten verf en borstels.  

Ik wist dat ik dezelfde handen had als mijn vader , en ik dacht ;  

Stel dat jullie nu de handen van mijn vader waren,  wat zouden jullie 

dan graag gaan doen ?  

Niet veel later was ik aan het schilderen.   En vele jaren later … ook 

vandaag nog …  is schilderen thuiskomen bij mijn vader.  

 

Vertel eens iets over je schilderijen.  

Hoe komt zo’n werk tot stand ?  

 

Als je “alle” druppels voelt onder de douche,  dan weet je hoe je 

moet schilderen !   Schilderen is voor mij een zuiver intuïtief 

gebeuren …  het ontstaat gewoon …  

Waarom ik abstract schilder … een kip of een koe tekenen ,  

dat interesseert me niet.    Die kip en die koe zijn er al !  

Ik ben vooral geïnteresseerd in beweging …  ik schilder licht, 

vibraties, energie …  

Licht heeft een frequentie … alles heeft een frequentie …  

We snappen dat intussen al wel, maar we weten nog niet  

hoe we daar moeten mee omgaan … het is een mysterie …  

 

Als ik iets zie wat ik niet kan begrijpen, iets wat me raakt,  

dan kan daar uren naar kijken … dat wil ik schilderen !  

 

De werken die nu in de kerk te zien zijn, werden hier  ter plaatse 

gemaakt. Het zijn monochrome kleurvlakken  geïnspireerd door de 

glasramen en het rood koper van  het kerkorgel. 

 

                          adn 
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.                        TENTOTIP  :  STRANDBEESTEN                   .  

 

Op het strand van Scheveningen werkt Theo Jansen ( 1948 ) al ruim 

vijventwintig jaar aan zijn jongensdroom. 

In het kielzog van de Genesis gaat zijn fantasie alle kanten uit met het 

doel een nieuwe diersoort te scheppen;   een strandbeest dat autonoom 

kan leven in de vrije natuur , een beest dat de ultieme wens koestert om 

zich voort te planten.  

 

Jansen gebruikt als basismateriaal vooral  gele PVC buizen die dienen om 

elektriciteitskabels door te leiden,  maar ook  PET-flessen, veel Colson-

bandjes en hier en daar een zeildoek.   Met de precisie van een 

wetenschapper en de poëzie van een kunstenaar mag hij onmiskenbaar 

bestempeld worden als een geestverwant  van Panamarenko.   

De  kunstwerken van beide “dromers” ontstaan in een wankel evenwicht 

tussen fantasie en werkelijkheid.   

 

Als een moderne Da Vinci  berekent Jansen met een computerprogramma 

hoe de buisjes in mekaar moeten gemonteerd worden, zodat er een 

wandelend skelet ontstaat , aangedreven door de wind.  

Al negenendertig eigenzinnige beesten mochten op verkenning los lopen 

op een strand nabij Den Haag. 

Elk jaar opnieuw creëert hij  een uniek en fascinerend kijkspel.  Niet voor 
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niets wordt  Jansen vandaag  wereldwijd bestempeld als een uniek 

YouTube-fenomeen. 

 

Een tiental beesten kreeg onlangs een tijdelijk onderkomen in de grote 

serres van Verbeke Foundation in Kemzeke. 

De attente gastheer voerde tonnen strandzand aan om de dieren een 

optimaal thuisgevoel te geven.  

Toch hangt er in Kemzeke veel melancholie in de lucht; de strandbeesten 

dromen van de weidsheid van het landschap.  Ze missen de zilte zeewind.   

Gelukkig mogen ze , onder vakkundige begeleiding elke dag wat 

rondstappen in de serres.  Ze komen dan in beweging door perslucht uit 

compressoren en/of met spierkracht.   

Kunst met goddelijke ambities …  elk YouTube-filmpje over Theo Jansen is 

een uitnodiging om eens af te zakken naar het Waasland. 

 

Het volledig artikel en een uitgebreide fotoreportage kan je lezen op de 

kappa website :  www.kappakunstplatform.be  

           

                                                                                                André De Nys  

Bewogen beweging -  Theo Jansen  

Verbeke Foundation  -  Westakker -  Kemzeke / Stekene 

17 april tot en met 30 oktober 2016 

Donderdag tot en met zondag : 11u – 18u 

www.verbekefoundation.com    -   www.strandbeest.com 
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UITNODIGING  

ZA 15 OKT -  14 u  -  ARBORETUM 

KAPPA PRAATCAFE 

 

Zoals je weet organiseert Kappa in tijdens de maanden juni, juli en 

augustus van 2017 in het Arboretum de groots opgezette tentoonstelling 

‘Hof van Verlangen’.  

Inschrijven hiervoor doe je voor 1 oktober bij Jeannine Geertsen.  

De contactgegevens van Jeannine zijn: 

jeannine.geertsen@skynet.be  

Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen -   tel. 0486 56 52 53. 

Wil je kennismaken met de tuin?  

Met de organisatie?  

Met de andere geïnteresseerden.  

Dan kan dit op zaterdag 15 oktober om 14u in het Arboretum  

tijdens het praatcafé van Kappa.  

Je bent van harte welkom in de cafetaria van het Arboretum. 

In voorbereiding van de tentoonstelling kan je ook tijdens de zomer de 

tuin verkennen. Hoe kan dit? Gewoon door een  mailtje te sturen naar 

info@kappakunstplatform.be  en de we laten weten hoe het kan. 

Meer info over de tentoonstelling vind je op  

www.kappakunstplatform.be    
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.                       Buitengewone vrouwen                          . 

                      MARIE d’AGOULT       (1805 - 1876) 

Het buitenechtelijk baren van de 3 kinderen van componist/pianist Franz 

Liszt (1811  - 1886)  is natuurlijk een prestatie, maar niet op artistiek of 

filosofisch vlak.  Marie d'Agoult, geboren de Flavigny, had meer pijlen op 

haar boog. 

Haar vader stamde uit een verarmd Frans adelsgeslacht.  

De Franse revolutie bracht hem in exil in de buurt van Frankfurt waar hij 

huwde met een dochter uit een rijke Duitse bankiersfamilie.  

Marie werd geboren en groeide gedeeltelijk op in Duitsland maar kreeg 

haar verdere opvoeding in een streng Frans klooster.  

Waarschijnlijk werd ze in 1827 om geldredenen uitgehuwelijkt aan graaf 

d’Agoult (1790-1875).  Ze kregen  2 meisjes, Louise en Claire. 

 

Toen ze in 1832 Franz Liszt leerde kennen sloeg de liefde in als een bom 

met een hete affaire als gevolg.  

Als de kleine Louise d’Agoult 1834 plots ziek werd en overleed zag Marie 

hierin aanvankelijk een straf van de Almachtige wegens haar overspel.  

Maar de grote gevoelens  voor de begaafde excentrische Liszt overwonnen 

en Marie verliet haar man, haar beschermde positie en haar jongste 

dochtertje Claire om de rondtrekkende sterpianist te volgen die een ware 

rage ontketende, vandaag nog aangeduid met “Lisztomanie”  (woord 

uitgevonden door de in Parijs verblijvende Duitse dichter Heinrich Heine) 

 

Vrij kort na elkaar kwamen 3 kinderen ter wereld.  Blandine (1835), 

Cosima, die later de vrouw van Richard Wagner werd (1837) en Daniël 

(1839). 

De periodes die Liszt in het buitenland verbracht op tournee werden  
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langer en veelvuldiger. Marie bleef vaak alleen achter met de kinderen.  

De relatie verwaterde en een breuk werd midden 1844 onvermijdelijk.  

Marie en Franz troffen zich terwille van de kinderen nog enkele weken per 

jaar, meestal op Nonnenwerth, een pittoresk eiland in de Rijn. 

 

Marie had de moed terug te keren naar haar familie waar ze financieel 

werd opgevangen. 

Ze startte, naar voorbeeld van George Sand, een schrijverscarrière onder 

het pseudoniem Danïel Stern. Na een korte hevige vriendschap met de 

beroemde George, nog tijdens de periode met Liszt, leefden beide dames 

verder in voortdurende onmin. 

Marie schreef en publiceerde verhalen, historische werken en haar 

souvenirs. Behalve haar correspondentie met Liszt zijn deze werken 

vandaag grotendeels vergeten. 

Het “salon” dat ze naar 19e eeuwse gewoonte opende in Parijs werd 

bezocht door de “beau monde” en de artiesten die in de hoofdstad van de 

kunst verbleven. 

In haar roman”Nelida” voerde Marie een personage ten tonele dat 

onmiskenbaar werd geïnspireerd door Liszt.  Volgens Victor Hugo had 

Marie helemaal geen talent maar Sainte-Beuve prees haar bijna de hemel 

in. 

Op 13 december 1859 overleed Daniël Liszt op 20 jarige leeftijd. Dit drama 

dreef Marie en Franz nog meer en definitief uit elkaar en de componist 

bouwde zich een nieuw leven op met de Russische prinses Caroline von 

Sayn-Wittgenstein.    

 

Dochter Cosima huwde 1857 Hans von Bülow, leerling van Liszt, begaafd 

pianist en de eerste dirigent van de berliner Philharmoniker. 

Zij kreeg haar eerste gemeenzame kind met Richard Wagner toen ze nog  

samen was met Bülow. Achteraf verliet ze Hans om zich  met Wagner te  

verenigen en hem nog 2 kinderen te schenken.  
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Zowel Liszt, groot voorvechter van Wagner op muzikaal gebied, als Marie 

waren eerst ontsteld over dit gebeuren, legden zich later echter bij de 

onvermijdelijke feiten neer. 

Enkele maanden  na haar zuster stond Blandine voor het altaar met Emile 

Ollivier. Hij zou in 1870, als minister in de eerste liberale regering van het 

tweede  Franse Keizerrijk onder Napoléon III de Pruisen  officieel de oorlog 

verklaren.  

Marie, die wegens haar alom bekende schoonheid verschillende 

aanbidders had, bond zich niet meer aan één man en verviel ondanks een 

druk sociaal leven in een zekere eenzaamheid. 

De laatste jaren van haar tumultueus leven was ze depressief en trok zich 

veelal terug op één van haar luxueuze landhuizen waar enkel een paar 

getrouwen haar bezochten. 

Ze overleed op 71 jarige leeftijd op 5 maart 1886. 

Haar naam bleef in de herinnering als geliefde van Franz Liszt en moeder 

van Cosima Wagner. Haar eigen talent werd hierdoor quasi vergeten. 

 

Enkele uitspraken van Marie d'Agoult : 

“Zelfs als een vogel loopt merkt men  

dat hij vleugels heeft” 

“In deze wereld moet men niets uitstellen. 

Morgen is geen woord tot het gebruik  

van de mensheid” 

                                                                                                                       

Yolande 
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.               TENTOTIP  :  MANMADE / Anno 1465             .   
 

Het oude Middeleeuwse vissersdorp in provinciedomein Raversyde is 

deze zomer het decor voor “Manmade”, een project met hedendaagse 

kunst dat vragen stelt bij de relatie tussen de mens en de aarde.    

Hoe ziet de toekomst van de mens eruit en hoe zal hij zich verhouden tot 

onze planeet en de kosmos? 

Welke archeologische sporen uit onze tijd zullen onze opvolgers 

aantreffen?  En wat is de invloed van de zee op dit verhaal ?  

Talrijke actuele kunstenaars trachten een tipje van de sluier op te lichten, 

ondersteund door wetenschappers en filosofen.   

Manmade is als een reis van het mythische gezonken eilandenrijk naar  

mr. Spock en Star Trek. 

 

Manmade 

Provinciedomein Raversyde /  Anno 1465 

Nieuwpoortsesteenweg  636 – Oostende  

11 juni – 2 oktober  

www.raversyde.be   
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.         '1001xannemiek'....  bruisende creativiteit !        . 

 

Mijn naam is Annemieke Verras ook wel 'Het regenboogvrouwtje' 

genoemd.  Ik ben lid van Kappa en …   eigenares van ‘1001xannemiek’ …!  

Deze laatste naam houdt in dat ik 1001 realisaties achter de rug heb én er 

nog zoveel hoop te verwezenlijken. Deze naam wil óók zeggen dat er 

magie in mijn werk zit, dat ik je laat dromen én ik zorg ervoor dat wij 

samen dromen laten uit komen.  

                 
        “ Ik hou van het leven “                                                                                 “ Dream “ 

 

In de toekomst wil ik een regelmatig inkomen verkrijgen uit nationaal en 

internationaal online verkoop van bestaande producten:  wenskaarten – 

verjaardagskalenders – jaarkalenders – zines ( = miniboekjes ) …  etc 

Ik bied ook de volgende activiteiten aan: Plantenmandala's leggen tijdens 

festivals en evenementen , opendeurdagen,  bruiloften,  huis en/of tuin 

inwijdingen ,   allerlei huiselijke, verenigings- of bedrijfsfeesten … 

Wil je een persoonlijk eigen naamkaartje ,  flyers of brochures ,  website ,  

uitnodigingen,  geboortekaarten,  trouwkaarten,  jubileum uitnodigingen ,  

verjaardag- of jaarkalenders ,  muurschilderingen …  vraag maar !  

 

Meer info :   www.etsy.com/nl/shop/1001xAnnemiek 

In de toekomst stuur ik ook regelmatig een nieuwsbrief uit .  

Interesse ?   stuur een mailtje naar ;  regenboogvrouwtje@gmail.com 
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COLUMN          Lucien DenissenCOLUMN          Lucien DenissenCOLUMN          Lucien DenissenCOLUMN          Lucien Denissen    

    

I’VE GOT YOU 

UNDER MY SKIN 
 

 

 

 

Hoe geraak je ervan af, van de demonen die je hersenen teisteren, van de 

bange soldaten die langs de straten lopen, twee aan twee? Ze komen 

altijd terug, de gehandschoende mannen met verborgen ladingen in hun 

karretjes en binnenzakken, de schreeuwers op de pleinen, de zwijgzamen 

met een bloem in de hand.  

 

Intussen zijn mensen onderweg, heel Europa door, van tenten via bootjes 

en treinen naar containers, van het ene oorlogsland naar het andere, 

vreemd bloed dat binnenstroomt en moeilijk mengbaar lijkt met bestaand 

dna. Staatshoofden kijken toe en vinden nieuwe spelregels uit voor de 

pionnen op het schaakbord.  

 

Gezinnen zitten in een storm, letterlijk en figuurlijk, op zoek naar 

veiligheid. Je ziet her en der verwaarlozing en nutteloosheid, maar vaak 

ook zorgzaamheid en werklust. De ene keer leidt armoede tot 

ontmoediging, de andere keer zelfredzaamheid tot hoop. 

 

In de stroom zijn er ook (al dan niet gebrainwashte) mensen die op zoek 

zijn naar hun eigen waarheid, die desnoods de hele wereld aflopen, om te 

weten hoe de aarde is, of zou moeten zijn (voor enkelen een 

uitroeiïngskamp).  

Weten zij dan niet dat er niet één waarheid is, dat wie zoekt niet altijd 

vindt en dat het soms beter is te wachten tot het licht wordt? 
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Intussen blijven velen overtuigd dat het leven maakbaar is, al is het niet 

altijd even gemakkelijk. Zo blijft de droom overeind dat de aarde 

standhoudt, minstens voor onze kleinkinderen. 

 

Wat mensen meer dan ooit nodig hebben, is steun aan en van elkander, 

enerzijds de wereld observeren maar ook het vertrouwen bewaren. En 

blijven wie je bent. Om het door de omstandigheden in het Frans te 

zeggen: je suis moi. Iemand anders worden hoeft echt niet, zeker niet als 

dat een hoopje ellende met zich meebrengt. 

 

Vaak krijg je het gevoel dat je niet veel kan doen, en moet je misschien 

gewoon een liedje zingen, bv. “I’ve got you under my skin”, vrij vertaald: 

je zit onder mijn vel.  

Volgens de exegeten kan dit betekenen: “ik heb je zodanig lief dat je een 

deel van mijn lichaam bent”, maar ook : “je ergert mij, zodat ik een hekel 

aan je begin te krijgen”. 

Het kan m.i. ook aangeven: ik geef je geen kans om mij te ergeren, ik 

speel het spelletje niet mee, je gaat mijn geloof in de toekomst niet 

omverwerpen. 

 

Zo blijven de demonen misschien weg en zie je in je dromen opnieuw 

mooie landschappen en levendige steden, een hemel op aarde. 

 

Misschien koop je dan wel een nieuwe fiets, zo één met een motortje, 

maar dan niet onzichtbaar ingebouwd: iedereen mag het zien, verberg 

niets. En geef de nieuwkomers er ook maar één, om naar hun werk te 

rijden, of terug naar huis als het weer veilig is.  

Samen energie opwekken om de planeet te redden. Dat is nog eens wat 

anders dan opblazen wat moeizaam werd opgebouwd.  
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KUNSTPLATFORM  KAPPA   vzw 
Een kunstenaarscollectief voor de regio Noord Antwerpen                              

 

                                         KAPPA  STUURGROEP  

                   Voorzitter:        Secretariaat : 

                   Ivan Janssens                            Jeannine Geertsen 

       Nijverheidslei 77                       Heizoomlaan 21 

                   2180 Ekeren Mariaburg           2950  Kapellen  

                   03 665 06 61                              0486 56 52 53 

                   0496 55 77 88  

      janssens.ivan@telenet.be       jeannine.geertsen@skynet.be 

                     

   Stuurgroepleden:    

   André De Nys   ( 03 605 36 93 )      Nora Alaerts        ( 0476 308 391 )      

   Hubert Roosen            ( 03 666 88 03 )       Liliane Denayer   ( 03 645 35 34 )   
   Guy Renders                 ( 0477 560 351 )     Lieve Liégeois      ( 0494 475 996 ) 

   Erik Simons   ( 03 568 79 27 )      Marianne Nieuwinckel  

      

                  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.  

 
                                             www.kappakunstplatform.be          

                                www.facebook.com/kappakunstplatform 
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COPY SERVICE CENTER 
 

   KOPIES 

         INBINDEN 

             PLASTIFICEREN 

                PRINTEN 

                    KLEURKOPIES 

 

 
 

  DORPSSTRAAT  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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