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Om met een dooddoener te beginnen: het jaar is weer voorbij
gevlogen! En het was een bijzonder mooi en goed gevuld,
creatief Kappa-jaar. Er waren de drie Surpries-evenementen, waar
telkens een aantal Kappa-leden onder het wakende oog van een
curator samen een tentoonstelling hebben waar gemaakt. En er
was, recent nog, de jaarlijkse najaarstentoonstelling in Expog, dit
keer onder het thema ‘Klankkleur’. Vele bezoekers zagen dat het
goed was.
Tijd nu om aan het nieuwe jaar te denken! En daarin staan
alvast twee spannende projecten op stapel. Beide vind je in deze
Letter Tien terug onder de rubriek ‘Vooruitblik’. Extra aandacht
gaat naar het eerste project rond Bruegel: niet alleen zit er al
een beetje Bruegel in de cover, zoals uit het artikel hiernaast
blijkt, maar naast de algemene info over het project is er ook
plaats voor een lezing, kijken we naar een project ‘van de buren’
en is er een verhaal van Yolande.
Verhalen te over, trouwens, in deze editie! Ideaal om bij weg te
dromen tijdens koude winteravonden. Mis zeker het slot niet van
het verhaal dat Rita in de vorige Letter Tien heeft opgestart. Je
kan deel één ook nalezen in de digitale versie op de website.
Naast de vaste waarden: André met zijn tentotips, Guy met een
gedicht, Stille Beer met zijn kleine woorden en Lucien met zijn
column, verwelkomen we ook Lus, die graag haar gedacht kwijt
wil in deze Letter Tien.
Zoals je ziet: Kappa en zijn ledenblad hebben altijd iets te
bieden! Logisch toch dat je daar ook in 2019 van wil genieten?!
Gebruik daarom snel het bijgevoegde overschrijvingsformulier om
je lidmaatschap te hernieuwen!
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There is something in the air today -
Kamagurka

bijde
cover

Galerie Art Depot stelt sinds 1997 hedendaagse kunst tentoon.
Laagdrempeligheid en persoonlijk no-nonsens advies zijn daarbij
essentieel.
Ze hielpen o.a. mee de carrière opstarten van kunstenaars als
William Sweetlove, Marc Lagrange en Arne Quinze en
introduceerden het werk van Herman Brood en Anton Heyboer bij
het grote publiek in België.
Zij pakken nu uit met een veertigtal werken van Kamagurka.
Kamagurka werd geboren als Luc Zeebroek in 1956 in
Nieuwpoort aan de Belgische kust, en woont tegenwoordig in
Brugge.
Hij is van vele markten thuis. Cartoonist, vooreerst. Maar ook
theatermaker, stand-up comedian, radio- en televisiemaker, en
schilder. Hij wordt bestempeld als de grondlegger van het
accidentalisme. Punk met pen en papier. Hij combineert
mainstream met cult.
NRC Handelsblad hoofdredacteur Peter Vandermeersch zegt over
Kamagurka: ‘Kama is het Vlaamse van Bruegel, het wellustige
van Rubens en het surrealistische van Magritte. En Kama is ook
Luc, een bijzonder zachtzinnige man.’
Met veel kleur en absurde humor weet deze kunstenaar de
toeschouwer elke keer opnieuw in zijn wondere wereld te doen
verdwalen.

Kamagurka
Galerie Art Depot - Bonheiden

17.11.2018 - 13.01.2019
Vrij t/m zo: 14.00u - 18.00u

www.artdepot.be
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André De Nys
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Hoewel ze staan te
dansen buiten op het
grasperk, toch zien de
dertien worsten-mannen er
niet erg gelukkig uit. De
titel van deze installatie
maakt echter veel duidelijk:
‘The pogo never stops’.
Pogo staat voor ritmisch
springen, tegen mekaar
inbeuken en lol trappen,
en dit alles terwijl
hardrock, punk of ska door de boxen knalt. De favoriete
soundtrack voor deze dertien fuifnummers is echter geen
hardcore, maar de zoemtoon van dertien luchtblazers die hen in
beweging brengt.
Wat verder in het park nog meer absurde humor. Drie mannen
met dreadlocks zitten klem in buitenmaatse bloempotten. Dit
huiveringwekkend levensecht tafereel wordt vervolledigd met een
machine die onophoudelijk de drie bestookt met tennisballen.
‘Strafstudie’ is de titel van het werk. Het gaat over het
kleinmenselijke, over de grenzeloze vindingrijkheid van de mens
om anderen pijn te doen.
Dennis Tyfus kennen we vooral van zijn sterke verankering en
verbondenheid met de Antwerpse kunst- en muziekwereld. Dit
vertaalt zich onder meer in duizenden tekeningen, die in een later
stadium vaak resulteren in installaties, sculpturen, concerten en
teksten.
Dat muziek een belangrijke plaats inneemt in het oeuvre van
Tyfus, bewijst ook ‘De Nor’, een betonnen architectuurpareltje dat
de kunstenaar neerpootte vlak naast de hoofdingang van het

Dennis Tyfus
My Niece's Pierced Knees

The pogo never stops
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park. Tijdens de zomermaanden wordt het kleine gebouw
gebruikt als café en als openlucht-theaterzaal voor
muziekperformance.
Niet ver van ‘De Nor’’ installeerde Tyfus een verkeersbord. We
lezen: ‘Ultra Eczema 100’, een verwijzing naar het archief van de
kunstenaar waar hij magazines, fonoplaten, boeken, tatoes en
andere obscure artefacten catalogeert.
Zijn inspiratielabel telt momenteel al meer dan 250 releases,
waaronder ook de ‘zangstondes’.
In het park, naast de sculptuur ‘Het zotte geweld’ van Rik
Wouters vind je zo’n zangstonde. Via de geluidsinstallatie hoor je
de stem van Tyfus. Het lijkt wel of de dansende bronzen Nel zelf
zingt.
Bij meerdere beelden in het park voegde Tyfus een
onvoorspelbare muzikale improvisatie toe.
Onvoorspelbaar is de juiste stempel voor deze prettig gestoorde
openluchttentoonstelling.

Dennis Tyfus - My Niece's Pierced Knees
Middelheimmuseum
27.10.2018 - 17.03.2019
Alle dagen: 10.00u - 17.00u
www.middelheimmuseum.be

Strafstudie
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James had niet veel tijd nodig om zijn beslissing te nemen. Weg
waren zijn muizenissen en huiver over het ‘grote, zwarte gat’. Op
zo'n kans had hij niet gerekend. Hij sprak af met Anthony in The
White Horse en deelde zijn besluit mee. Echter vroeg hij hem
nogmaals nadrukkelijk te verzekeren dat Susan geen enkel gevaar
zou lopen omwille van één of andere foute actie, wat bevestigd
werd door Anthony. Even leek het James toe alsof Anthony kort
aarzelde, maar hij verwierp deze twijfel onmiddellijk. Zijn
kameraad overhandigde hem tenslotte enkele foto's van de twee
mannen die hij diende te schaduwen.
Inmiddels stelde Susan zich vragen bij de ommekeer in James'
houding. Het leek alsof zijn eerdere neerslachtigheid had
plaatsgemaakt voor een nieuwe dynamiek. Toen ze hem hierover
bevroeg, zei hij dat hij opnieuw Russische les volgde en ook het
schaken in de schaakclub terug had opgenomen. Hij vond het
fijn, zo zei hij nog, zijn nieuwe vrije tijd op die manier in te
vullen. Hij hield haar nauwlettend in het oog terwijl hij deze
leugens uitsprak. Susan leek zich echter vlot te schikken,
opgelucht dat hij niet langer zo gelaten overkwam.
Anthony en hij spraken geregeld af waarbij James telkens zijn
notities overhandigde en - zoals beloofd - tweemaandelijks een
mooie som geld ontving uit handen van zijn kameraad.
Zes maanden later deelde Anthony hem enthousiast mee dat de
verantwoordelijke van het geheime project opgetogen was over de
erg gedetailleerde notities van James. Hij zou opgeleid worden
voor een moeilijkere opdracht, lucratiever ook. Op een nader af te
spreken plaats en tijdstip, zou de projectleider Anthony
vergezellen om James te ontmoeten voor een persoonlijk gesprek.
Discreet, zoals alles discreet diende te verlopen.
James had het moeilijk om zijn opwinding voor Susan te
verbergen. Hij had leren genieten van zijn 007 voormiddagen,
zoals hij ze bij zichzelf noemde.
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Rita Verbist



december 2018 7

Uiteindelijk werd de ontmoeting gepland op de eerstkomende
vrijdag om 17u in Oxford Street, ter hoogte van Selfridges. De
mensenmassa op weg naar de metro in de donkerte van de
regenachtige, sombere herfstdagen, zou de perfecte anonimiteit
bieden. James vertrok tijdig, die vrijdag. Dit keer niet langer om
twee personen te schaduwen maar om zijn vriend en diens
overste ter hoogte van zijn oude werkplek in Oxford Street te
ontmoeten. Hij voelde een sterke ingehouden spanning in het
vooruitzicht van deze ontmoeting. Een ragfijne sensatie van
zintuigen die optimaal werkten en stapte resoluut door de regen,
zeker van zichzelf en van zijn beslissing.
Ter hoogte van Selfridges om 17u stipt, zag hij Anthony in de
verte traag naderen. Door de mensenmassa op straat kon hij
echter niet onmiddellijk een persoon naast hem bemerken. Toen
Anthony dichterbij kwam, stokte James' adem. Hij schrok, wilde
zich omkeren en wegsnellen maar leek versteend. Hij probeerde
zich een houding te geven, allerlei motieven te bedenken waarom
hij zich uitgerekend op dat moment op die plaats bevond.
Anthony bleek in gezelschap te zijn van Susan en daarop had hij
niet gerekend. Toen ze beiden voor hem stonden, bleven ze allen
stil. James besloot wijselijk het initiatief aan zijn vriend over te
laten om de juiste uitvluchten voor de ‘toevallige’ ontmoeting te
formuleren. Anthony bleef echter zwijgen. Het was tenslotte
Susan die het woord nam.
Ze verklaarde liefdevol dat zij, uit angst voor zijn neerslachtigheid,
dit spannend opzet had bedacht. Dat het geen probleem was
gebleken om goede vriend Anthony te overtuigen van zijn rol als
spion die James zou betrekken bij zijn activiteiten. Dat de twee
bankbedienden de zonen waren van een bevriend echtpaar van
Anthony. Echtgenote Susan en zijn vriend wilden James nieuwe
dynamiek en ervaringen laten ontdekken om zo het afscheid van
zijn geliefde loopbaan te vergemakkelijken.
Vele jaren nadat Susan en ook Anthony overleden waren,
glimlachte James nog steeds bij die prachtige herinnering aan dit
geraffineerd, liefdevol initiatief van zijn vrouw, geholpen door zijn
beste vriend.
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In 2019 is het 450 jaar jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude
overleed. Dit wordt grootscheeps herdacht met tentoonstellingen
o.a. in Antwerpen en Wenen. Kappa wil ook aandacht besteden
aan deze Vlaamse meester.
Voor het project vertrekt Kappa van één olieverfschilderij, gekend
als ‘Nederlandse spreekwoorden’, geschilderd door Pieter Breugel
de Oude in 1559. De oorspronkelijke titel van het werk is echter
‘De dwaasheid van de wereld’. Het schilderij toont minstens 125
Nederlandstalige spreekwoorden en gezegdes zoals die destijds
gangbaar waren in het Nederlands.
Heb je interesse om deel te nemen aan het evenement
‘Dwaasheid van de wereld’? Wil je graag werken rond de
spreekwoorden van Bruegel? Hier lees je hoe dat kan.
Meer dan 125 spreekwoorden is wat veel. En een heel aantal
spreekwoorden kennen we niet meer. Daarom heeft Kappa een
selectie gemaakt van een 40-tal spreekwoorden. Als je je naam
opgeeft, stelt Kappa je 3 spreekwoorden voor om mee aan de
slag te gaan. Ga je de uitdaging aan?
Welke spreekwoorden? Dat wordt bepaald door het lot. Misschien
een rare werkwijze. Maar zo hebben we ook de tentoonstelling
van de ‘Zeven Hoofdzonden’ en de ‘Zeven Werken van
Barmhartigheid’ met succes aangepakt.
Als je interesse hebt, vul je bijgaand interesseblad in en bezorgt
het vóór 10 december aan Kunstplatform Kappa, p/a Jeannine
Geertsen, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen, of per e-mail aan
jeannine.geertsen@skynet.be.
De tentoonstelling zelf vindt plaats van 4 tot en met 26 mei
2019, telkens op zaterdag en zondag van 11.00u tot 17.00u in
Expog, Kapellen (Oud-Gemeentehuis).
De deelname in de onkosten van de tentoonstelling bedraagt 10
euro per kunstenaar. De exposanten dienen ook lid te zijn van
Kappa.
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Dwaasheid van de wereld
Ivan Janssens
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Dwaasheid van de wereld
Spreekwoorden van Bruegel

Interesseblad

Naam:
..................................................................................................

Adres:
..................................................................................................

Telefoonnummer:
..................................................................................................

E-mailadres:
..................................................................................................

Website:
..................................................................................................

heeft interesse om deel te nemen aan het project
'Dwaasheid van de wereld' (mei 2019 Expog, Kapellen).
Interesseblad te bezorgen vóór 10 december aan
Kunstplatform Kappa, p/a Jeannine Geertsen,
Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen
jeannine.geertsen@skynet.be
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De start van het nieuwe project 'Dwaasheid van de wereld' wordt
gegeven met een lezing.
Dr. Tamara Ingels van Intro Cultuur en Media belicht het werk, de
persoon en de tijd van Bruegel. De lezing zal wandelen doorheen
een groot deel van zijn oeuvre en toont de meester met bekende
en minder bekende werken. Op die manier leren we dat de
'Boerenbruegel' maar een klein deel is van zijn enorme
eigentijdse faam, en dat hij als kunstenaar heel wat in zijn mars
had.
Voor een groot stuk is Bruegel als persoon nog een mysterie,
vooral omdat we over zijn leven tot op heden nog steeds
bijzonder weinig weten. We gaan ook even in op de faam van de
Bruegelfamilie, en de manier waarop dit in feite werkte.
Dr. Tamara Ingels gaat dieper in op het werk ‘de dwaasheid van
de wereld’.
Donderdag 13 december om 20.00u in De Kroon, Oud-
gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 2, Kapellen.
Gratis toegang

Pieter Bruegel de Oude
lez

ing

Ivan Janssens

Pieter Bruegel de Oude
De dwaasheid van de wereld
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Yolande Van de Weerd

Ze veegde het zweet van haar gezicht en leunde even op de rijf.
Het begon al te donkeren en vaalgrijze schaduwen gleden
geluidloos over het okergele veld. Een dag als alle andere in een
lange bloedhete zomer.
In de hut wachtten de kinderen, hongerig maar geduldig. Zo jong
reeds getekend door die markante onverschilligheid voor een
leven zonder echte vreugde. Zonder zichtbaar doel. Geboren
worden, werken, wachten, sterven…
Ze riep de butler en controleerde zorgzaam haar exclusieve
make-up.
‘Meer champagne,’ lispelde ze en gooide met een trotse zwaai
haar beeldschone hoofd achterover zodat haar gouden krullen
dansten. ‘En bestel de wagen, ik wil vlug vertrekken.’ De
bediende boog en verliet zonder geluid het grote helverlichte
salon.
‘Problemen,’ sprak ze hardop tegen zichzelf. ‘Welke jurk voor de
première van deze avond?’
Ze opende voorzichtig de krassende deur van de hut. Een geur
van verschaald eten, houtskool en kruiden kwam haar tegemoet.
De kinderen lagen al op de grote strozak, dicht tegen elkaar aan
ondanks de broeierige warmte. De zoveelste avond waren ze
zonder hun soep te hebben gegeten naar bed.
Morgen beter, dacht ze, hoopte ze, en ze trok langzaam haar
vuile arbeidskleren uit. Ze schepte wat water dat in een houten
emmer stond en waste haar gezicht en armen.
Dan legde ze zich uitgeput neer en viel ras in een diepe
droomloze slaap.

bijbruegel
De één scheert schapen, de ander
varkens
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‘Waar blijven de versnaperingen, en meer champagne…' Ze kwam
net wat moe en met een vage zweem van ontevredenheid op
haar gezicht terug van een succesvolle stadsboemel. Een
bediende droeg meerdere luxueuze tassen naar binnen.
‘Breng ze in mijn boudoir,’ zei ze lijzig en nam een slokje Moët
Chandon.
En toch, die ene gans bijzondere jurk heb ik niet gevonden dacht
ze misnoegd.
Morgen beter, hoopte ze.

Benieuwd waar je dit spreekwoord vindt op het schilderij van
Bruegel?
Kijk eens op
www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/spreekwoorden.html

Stille Beer

spreekt

na een gevulde dag
neemt de kracht af

de slaap wekt dromen
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Het berichtenbord is eigenlijk voorbehouden voor de aankondiging
van activiteiten van Kappa-leden ‘buiten Kappa om’. Deze keer
maken we echter een uitzondering en kijken we graag over het
muurtje. Het tweejaarlijkse kunstproject 'AchterGlas' vertrekt
namelijk van precies hetzelfde idee als Kappa: onder de titel ‘De
dwaze wereld’ maakten kunstenaars een werk bij één van de
spreekwoorden van Bruegels schilderij.
Het concept van AchterGlas is uniek: de buurt van de
Mortselsesteenweg in Hove nodigt kunstenaars uit om een werk
naar thema te maken en de bewoners stellen daartoe hun ramen
ter beschikking. Tijdens de donkere wintermaanden gaan de
lichten achter de ramen aan en wordt de hele buurt een
straatmuseum. Een bezoekje zeker meer dan waard!
Op woensdagen 23 en 30 januari worden er geleide wandelingen
voorzien.

berichtenbord
De dwaze wereld

De dwaze wereld
Straattentoonstelling Mortselsesteenweg - Hove
19.01.2019 - 02.02.2019
verlichting: alle dagen van 17.00u - 22.30
www.achterglas.be

Christel Weyts - Men moet de rug
krommen, wil men door de wereld
kommen
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Veel werken van Mario de Brabandere (1963) lijken op ’t eerste
zicht opgevist uit een oud en vergeten archief. De kunstenaar
tekent op vergeelde onbeschreven bladen van een kasboek-
register… hij schildert op een stuk afgesleten balatum… hij schetst
op afgedankt kaftpapier…
Op die manier krijgt zijn werk een aura dat respect afdwingt,
alsof de kunstenaar ons wil meegeven: draag zorg voor mijn
kwetsbaar werk!
Met een unieke herkenbare toets tekent en schildert De
Brabandere uitgepuurde geabstraheerde vormen. Hij verbindt arme
materialen met banale plakband. Hij snijdt en plooit papier en
ijzerdraad. Door afgedankte gebruiksvoorwerpen in een
onverwachte compositie te presenteren krijgen de objecten een
nieuw leven met een artistieke identiteit.
En dan stel je jezelf als kijker de vraag: wat moet ik hiermee?
Waar wil deze kunstenaar mij hebben?
Voor een antwoord op deze vragen moeten we terug naar 1981.
De vader van de kunstenaar, Frans De Brabandere, vraagt op
zijn sterfbed uitdrukkelijk aan zijn zoon om zijn best te doen als
jonge kunstenaar.
Deze opdracht heeft een sterke impact op de uiterst sensitieve
achttienjarige. Ook vandaag nog maakt Mario regelmatig werk dat
hij aanduidt als een eerbetoon aan zijn vader.
Voor De Brabandere wordt de beproeving nog ingrijpender als hij
in december 2007 ook zijn levensgezel Leon verliest. Om
zichzelf terug op de rails te krijgen stort hij zich ten volle op zijn
tekenkunst.
Het jaar 2008 wordt voor Mario De Brabandere een onschatbare
therapeutische ervaring. Met koffiepotten, soepkommen en
melkkannen worden beklemmende stillevens getekend.

Mario De Brabandere - V F D B
André De Nyste
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De Brabandere onderzoekt
hoe het tafelgerei zich in
een begrensd vlak laat
wringen, hoe de vormen
tegen de randen aan
schurken. Het lijkt alsof
pot en pan op de vlucht
willen slaan, en paradoxaal
ontstaan uit dit
zenuwachtige gedoe uiterst
harmonieuze composities.

Herinneringen worden gesublimeerd in sereniteit en rust!
De neerslag hiervan is de komende maanden te zien in het
Raveel-museum in Machelen Zulte. ‘V F D B’ werd de titel van
de tentoonstelling: ‘Voor Frans De Brabandere’!
We krijgen hoofdzakelijk werk te zien van 2008 tot 2010. De
presentatie toont de queeste van de kunstenaar naar
gemoedsrust. Het gaat over de herinnering aan wat hij is kwijt
geraakt: harmonie en rust in z’n hart.
Deze mindset wordt in de tentoonstelling nog versterkt door de
integratie van kunstwerken uit de privé-verzameling van Mario De
Brabandere. Een aparte kamer werd vrijgemaakt voor werk van
Berlinde de Bruyckere, Hans Harp, Joseph Beuys, Dan Van
Severen, Philippe Vandenberg en anderen.

Mario De Brabandere - V F D B
Roger Raveelmuseum - Machelen Zulte

28.10.2018 - 24.02.2019
Woe t/m zo: 11.00u - 17.00u
www.rogerraveelmuseum.be
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Kappa-lid Guy van Hoof stelt zijn nieuwe dichtbundel voor: ‘Het
licht achter de deur’, uitgegeven door De Vries – Brouwers.
Op vrijdag 25 januari 2019 leest Guy gedichten voor uit deze
bundel in Washboard Art & Jazz Café, Brusselstraat 5 in
Antwerpen. De avond start om 20.00u.
Een voorsmaakje:
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Onsterfelijk gedicht

Is liefde niet te omschrijven als:
de regen die neervalt op de brandende zon?
Geluk en pijn vallen in dezelfde plooi
en vullen de leegte gelijkmatig op,
het kan betekenen dat je elke dag
meer dan eens de dood afschrijft en wegduwt
die je niet onder ogen wil komen
en dat je een muur bouwt die je duizend jaar
bescherming moet bieden.
Ik raak nooit over je heen, daarmee bedoel ik
dat je lichaam ook mijn woning is waarin ik
naar woorden zoek en naar de zin van wat ik ben,
en zoekend kom ik altijd uit bij jou, soms meer
maar nooit minder en in een vlekje in de hoek van je oog
zag ik hoe een paradijs eruit had kunnen zien
in de veronderstelling dat het bestond,
dus wil ik het licht heruitvinden en het gras,
de bliksem en de stilte

Guy van Hoof - Het licht achter de deur
Washboard Art & Jazz Café - Antwerpen
vrijdag 25.01.2019 om 20.00u
reserveren: info@washboard.be of hoof.guy.van@skynet.be
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Molenwieken zijn niet enkel een zinnebeeld van eeuwigdurende
beweging maar ook van ecologie. Eens waren ze echter één der
eerste tekenen van moderne welvaart. Wie geen molen bezat
moest zijn graan laten malen door iemand die er wel één bezat
in ruil voor een wederdienst en later tegen betaling in geld. Een
ronddraaiend systeem.
In het Parijse Montmartre stonden de molens die, bij wijze van
spreken, de stad in leven hielden. Moulin de la Galette en Moulin
rouge zijn nog overgebleven uit deze romantische tijd.
Wie ’s morgens als eerste in de rij stond werd eerst bediend en
daarbij denkt men tegelijkertijd aan twee uitdrukkingen die
vandaag soms nog worden gebruikt: ‘Wie eerst komt maalt eerst’
en ‘de laatsten zullen de eersten zijn’.
De laatste gasten van het nachtleven in Montmartre waren vaak
bij het krieken van de dag de eerste klanten aan de molen.

Yolande Van de Weerd

sagen
en

legenden...?
Molen

Moulin de la Galette, 1923
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Fort Ertbrand

De toekomst van onze aarde en onze omgang met het milieu en
natuur zijn de uitgangspunten voor het nieuwe kunstproject dat
Kappa in september 2019 wil realiseren in het fort van Ertbrand.
Benjamin Verdonck, de internationaal gewaardeerde theatermaker
en beeldende kunstenaar, ondersteunt op vraag van Kappa het
project.
Dat er veel interesse is van kunstenaars om deel te nemen aan
dit project blijkt uit de vele bezoekers aan het fort op 29
september en de vele aanwezigen op de eerste ontmoetingsavond
op 25 oktober.
Om het project vorm te geven, peilen we naar de concrete
interesse van de kunstenaars. Op welk project broed jij? Aan
welke kunstvorm denk jij? Een beeld, foto, gedicht, installatie,
performance, …? En op welke plaats(en) in het fort wil je dit
project realiseren? De buitenruimte, de buitengevel, het dak, de
gracht, de latrines, een lokaal met buitenlicht, lokaal zonder
buitenlicht, …?
Laat het ons weten door voor woensdag 20 december het
bijgevoegde interesseblad te bezorgen aan Kunstplatform Kappa,
Jeannine Geertsen, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen,
jeannine.geertsen@skynet.be.
We plannen trouwens een tweede ontmoeting met Benjamin
Verdonck. Info hierover volgt later via de digitale nieuwsbrief.

Ivan Janssens
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Project Fort Ertbrand
Interesseblad

Naam:
......................................................................................................................

Adres:
......................................................................................................................

Telefoonnummer:
......................................................................................................................

Website:
......................................................................................................................
Aan welk project denk je?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Aan welk format denk je?
0 beeld 0 schilderij
0 foto 0 tekening
0 gedicht 0 verhaal
0 installatie 0 ............
0 performance

Op welke plaats(en) in het fort wil je je project realiseren?
0 buitenruimte 0 latrines
0 buitengevel 0 lokaal met buitenlicht
0 dak 0 lokaal zonder buitenlicht
0 gracht 0 ................

Interesseblad te bezorgen vóór 20 december aan Kunstplatform
Kappa, p/a Jeannine Geertsen, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen.
jeannine.geertsen@skynet.be
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De zon schijnt lang in Les Saintes Maries de la Mer. Om acht
uur ’s avonds gloeit ze nog over de grijze gebouwen die als
geboetseerd van licht schitteren onder haar stralen.
Genajo tuurt door zijn lange zwarte wimpers over de drukke
boulevard, naar de krioelende mengelmoes van dampende
paarden, kleurrijke zigeuners en zwaar beladen wagens. Het is
het jaarlijks zigeunertreffen en uit alle hoeken van Europa komen
ze vol verwachting naar de Franse Camargue. Voor een
weerzien, een kennismaking of enkel een oude diepgewortelde
drang volgend die hen elke zomer hierheen lokt. Er wordt
gelachen, gepraat, gekust, geruzied.
Kreten van herkenning, verbazing en goedkeuring weerklinken
langs alle kanten. Ook Genajo krijgt hiervan zijn deel. Regelmatig
wordt hij begroet door jonge stamgenoten, omhelsd door vurige
vrouwen en op de schouders geklopt door de oudere garde.
Doch zijn zenuwen staan gespannen als hij verwachtingsvol door
de verwarde menigte gluurt. Vandaag zou ze komen, hij heeft
haar vijf lange jaren niet gezien, zijn oude moeder.
Hij herinnert zich haar benige verweerde gezicht waarin de

Yolande Van de Weerdve
rh
aa

l
Zigeunertreffen
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zwarte gloeiende ogen fonkelden. Haar knokige zwaar beringde
vingers die ze op zijn arm legde, toen hij haar, vijf jaar geleden,
van zijn voornemen vertelde. Plannen die hij intussen waar had
gemaakt. In zaken was hij gegaan en nu, vijf jaar later, is hij
gekend en geroemd als verkoper. Hij herinnert zich nog haar
bezwaar, haar angst, haar tegenwerking. Maar ondanks dat is hij
een onafhankelijke man geworden, trots, tevreden over zijn
prestaties.
Vijf jaar was de afgesproken termijn en Genajo weet dat ze zal
komen. Hij voelt het aan het kloppen van zijn bloed, aan de
ontembare drang van de clan.
Het woelige volk is iets rustiger want de avond meldt zich aan
met de wentelingen van een vuurrode zon boven de sombere
gebouwen. Velen zijn op hun bestemming, vinden verpozing na
een vermoeiende reis.
Onder vrienden wordt grof gelachen en gespeeld, onder verliefden
gefluisterd en gekoosd. De ouderen vertellen zich lange verhalen
over vroeger, over de eindeloze poesta en de bekers wijn vinden
hun weldoende weg.
Maar Genajo is nerveus. Hij plooit en herplooit de vouwen van
zijn cape, krult zijn snor, begroet slechts vluchtig de vele
bekenden en wacht, en wacht…
Zijn gedachten dwalen naar vroeger. De familie rond het
kampvuur. Moeder was de mooiste, de vurigste van de stam.
Haar lange ravenzwarte haar waarin de honingblonde mêches
oplichtten als goud omlijstten haar poppengezichtje en de
vuurrode lippen lachten altijd. Genajo had zich graag achter haar
rokken verstopt, bedwelmd door de zoete geur van haar parfum.
Sandelhout. Ja, die wat zwoele lucht zou hij nog overal
herkennen.
Wie zijn vader was herinnert hij zich niet. De forse Pedro of de
zachte dweperige Enrico? Want moeder verdeelde wisselvallig
haar gunsten onder hen beiden met berustende instemming van
de familie-overste, de oude grijze Marquiso.
(wordt vervolgd)
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O wondermooie herfst, ik kan er niet bij
Mijn hart raast mijn ziel voorbij
De leegte van de bomen weerspiegelt mijn ziel
die treurt om het heengaan van de zomer
een blarentapijt tooit het landschap
in een subliem kleurenpalet
Lege bomen die na de winter een nieuwe vacht krijgen
dan wordt mijn ziel weer gevuld met de zomer
laat de natuur maar gebeuren
zij heeft zoveel humeuren.

Lus

En steeds komt het terug...
eig

en
kij
k
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En dan weer…

Ziek zijn...
De zin van het ziek zijn!!!!
Mensen het heeft geen zin...
of toch misschien...
je voelt je mat en laveloos
je ziet niet uit je ogen
je energie zit even om de hoek
je voelt je zo dof als een doek
je hebt geen zin om iets uit te spoken
de zon schijnt, maar niet voor jou
of toch misschien...
even lekker niksen
je laten gaan en de afwas laten staan
jezelf verwennen met een boek
de tijd even laten stilstaan
je laten verwennen als een koning of koningin
waarom niet misschien!!
gewoon jezelf even zijn
mensen wat een festijn!
zo genees je weer vlug
en voel je je herboren
en apprecieer je weer de zin om erbij te horen
dit zijn mijn bedenkingen natuurlijk
misschien heeft het geen zin!
of toch misschien...
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Lucien Denissen

Delen of ruilen?

‘Delen is het nieuwe hebben.’ Zo bloklettert een website voor
bewuste verbruikers. Deze maakt een overzicht van wat je zoal
kan delen: goederen, mobiliteit, wonen, voedsel, werkplekken,
reizen, maar ook vaardigheden & kennis, en cultuurbeleving. De
centrale idee is dat je niet alles hoeft te bezitten, omdat je het
vaak ook maar tijdelijk nodig hebt.
De voorbeelden zijn eindeloos. Op de korte termijn kunnen
uitleendiensten boeken verschaffen, maar ook babyspullen,
gereedschap of speelgoed, en zelfs fietsen en auto’s. Particulieren
kunnen dit alles ook onderling delen, mits goede afspraken en
enige soepelheid.
De optie om te delen activeert ook vaak sociale contacten. Je
deelt je kookkunst met en voor mensen uit de buurt. Bij Velt kan
je samen tuinieren. Elektriciens, naaisters, fietsenmakers, IT-ers ...
helpen je om je kapotte spullen te herstellen, thuis of in het
Repair Café.
Soms wordt de idee van delen omgezet in ruilen: bij couchsurfing
geef je iemand van de groep een bed, en logeer je even gratis
op een ander. Via doorgeefboekenkasten krijg je nieuwe (?)
lectuur in handen.
Delen kan belangeloos zijn, bijvoorbeeld via weggeefwinkels. Vaak
wordt echter verwacht dat de eindgebruiker het goed of de dienst
enigszins vergoedt, al is zijn bijdrage kleiner dan die in het
gangbare circuit. Zo rijd je taxistop-gewijs met iemand mee naar
je werk of op reis, kan je bij de hobbytuinier misschien groenten
kopen, krijgt je huis- of kinderoppasser wat toegestopt, en verlos
je op de rommelmarkt voor een prikje iemand van overtolligheden.
Nogal wat mensen staan sceptisch tegenover deze deeleconomie.
Het is echter niet omdat je niet in een cohousingproject woont of
wil wonen dat je kan zeggen: ‘Ik doe niet mee aan de deel-ruil-
economie.’ Integendeel: je geeft (kinder)kleren door binnen de
familie of vriendenkring, of je draagt je afgedankte meubels naar
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de kringloop, die er dan andere mensen een plezier mee doet.
Zijn je erfgoedspullen wat te groot of ben je er op uitgekeken,
dan worden mooie ambachtelijke of artistieke ‘stukken van
mensen’ aangeboden op de antiekmarkt met het oog op een
verder leven. Ook maakt iedereen wel eens gebruik van online
software, die zich laat betalen door de advertenties die ze je
meesturen zonder dat je het weet.
In ieder geval: langdurig gebruik – zoals onze voorouders die hun
hele leven in dezelfde keuken op dezelfde stoel zaten – lijkt
passé. Kleren en boekentassen worden afgedankt vooraleer ze
versleten zijn. Huisraad en huizen worden met grote regelmaat
gewisseld (soms inclusief de partners die erin wonen). Zo ontstaat
een levendige tweedehandsmarkt, liever nog dan loutere dumping.
Fanatieke ‘bewuste verbruikers’ noemen de vigerende
wereldeconomie ‘een pervers systeem, dat 1% van de wereld nog
wat rijker maakt, terwijl de rest er geen baat bij heeft’. Of de
deeleconomie duurzamer is, moet kritisch geëvalueerd worden op
langere termijn. Sympathieke kleinschalige starters willen door een
alternatieve productie of dienstverlening in alle stilte een graantje
meepikken, soms echter op de rand van de zwarte economie.
Airbnb en über bedreigen zo de reguliere tewerkstelling. In de
ogen van economisten ondermijnt het gebruik van zogenaamde
complementaire munten als bitcoin zelfs de wereldeconomie.
Zo kan een als sociaal bewogen aangekaart alternatief uiteindelijk
het voortbestaan in het gedrang brengen van logementshuizen,
bakkers, koks, fietsenmakers, bouwvakkers, taxichauffeurs,
enzovoort. die het al niet gemakkelijk hebben om hun ding te
doen. Verdienen kleinschalige starters (enkele jaren?) minder
overheidsbemoeienissen, of zijn ze een gevaar voor de
maatschappij als ze doorgaan zonder aan de professionele en
economische regels te voldoen?
Wie nog even twijfelt over de idee om te delen kan alvast
duurzamer gaan leven door te consuminderen en van meet af
aan te kiezen voor doordachte oplossingen die langer meegaan.
Of zitten hebberigheid en nieuwsgezindheid ingebakken in de
menselijke natuur?
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Agenda

Lezing Pieter Bruegel de Oude - Dr. Tamara Ingels
13.12.2018 om 20.00u, De Kroon (Oud-Gemeentehuis) - Kapellen

De dwaze wereld - Een initiatief van AchterGlas
19.01.2019 - 03.02.2019, Mortselsesteenweg - Hove
Elke avond: 17.00u - 22.30u

Het licht achter de deur - Guy van Hoof
25.01.2019 om 20.00u, Washboard Art & Jazz Café - Antwerpen

65 - Ivan Janssens
16.02.2019 - 24.02.2019, Tracé - Ekeren
Zaterdag en zondag: 14.00u - 18.00u
Woensdag: 19.30u - 22.30u
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colofon
Kunstplatform KAPPA vzw

een kunstenaarscollectief voor de regio Noord-Antwerpen

Kappa Stuurgroep

Voorzitter: Ivan Janssens, Nijverheidslei 77, 2180 Ekeren
0496 55 77 88 - janssens.ivan@telenet.be

Secretaris: Jeannine Geertsen, Heizoomlaan 21, 2950 Kapellen
0486 56 52 53 - jeannine.geertsen@skynet.be

Penningmeester: Lucy Leger, Veltwijcklaan 97, 2180 Ekeren
03 541 66 73 - lucy.leger@skynet.be

Stuurgroepleden:

André De Nys, Guy Renders, Erik Simons, Nora Alaerts, Hubert Roosen, Liliane
Denayer, Jan Daneels, Ignace Bosch, Marianne Nieuwinckel

Lid worden

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

Kappa Letter 10

Eindredactie en verantw. uitg.: Marianne Nieuwinckel - marianne@nieuwinckel.be
Publicatie: verschijnt in februari, april, juni, augustus, oktober, december

Elke publicatie moet de spreekbuis zijn van en voor ALLE leden. Wil je je
tentoonstelling of een ander cultureel evenement aankondigen, schrijf je cursiefjes
of poëzie of geef je gewoon graag je mening: bijna alles kan! Je bezorgt je
bijdrage aan de eindredactie ten laatste op de 15e van de maand voorafgaand
aan de publicatiemaand. Het is fijn als je in het onderwerp van je e-mail 'Letter
10' vermeldt!

www.kappakunstplatform.be
www.facebook.com/kunstplatformkappavzw






