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Letter Tien in oktober 2019

Samen met het vallen van de bladeren, valt er ook weer een Letter
Tien in je brievenbus. En is de herfst traditioneel het seizoen waarin
het startschot van een nieuw cultureel jaar wordt gegeven, dan is dat
in je ledenblad niet anders.
Uit de vele inzendingen van activiteiten die Kappa-leden organiseren
buiten Kappa om, blijkt dat onze kunstenaars niet stilzitten en graag
laten zien waar ze mee bezig zijn. Daar houden we van! We zijn dan
ook blij om je te laten grasduinen in de vele tentoonstellingen en
evenementen die je verspreid in deze Letter Tien kan terugvinden in
de rubriek ‘berichtenbord’.
Eveneens blij zijn we met het feit dat we twee nieuwe leden in de
Kappa-stuurgroep mogen verwelkomen: Madeleine Nieuwlaat, die de
kunst van het vertellen helemaal onder de knie heeft, en Patricia
Rillaers, actief als fotografe. Beiden zijn onmiskenbaar een aanwinst
voor onze stuurgroep!
Nog nieuw is de haiku van Riet De Bakker, die vanaf nu het korte
gedicht van Stille Beer zal vervangen. Ga er elke editie nieuwsgierig
naar op zoek!
Natuurlijk blijven ook de vaste waarden: de tentotips van André, de
column van Lucien, de muzikale anekdote van Yolande. Daarnaast
vind je nog andere te ontdekken verrassingen…
Veel plezier ermee!

Marianne Nieuwinckel
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De Brusselse galerij Xavier Hufkens haalt in november Nicolas Party
in huis. De in 1980 in Zwitserland geboren kunstenaar haalde zijn
Bachelor in de Schone Kunsten aan de kunstacademie van
Lausanne, en een Master aan de Glasgow School of Art, waar hij in
2009 afstudeerde. Hij woont en werkt tegenwoordig in Brussel en
New York.
Party staat in de eerste plaats bekend om zijn (muur)schilderingen
met erg gesatureerde kleuren, maar maakt daarnaast ook
beeldhouwwerken, pastelschilderijen, installaties, prints en
tekeningen, en werkt als curator.
Party schildert vaak portretten en stillevens van alledaagse objecten,
gestript van elk overbodig detail. In plaats van ze realistisch af te
beelden, gebruikt hij deze schijnbaar onopvallende voorwerpen als
aanleiding om de schilderkunst zelf te bevragen.
Hij is minder geïnteresseerd in de accurate representatie dan in een
vertaling en transformatie via kleuren, materialen en composities. De
uitdaging bestaat erin de essentie van zijn onderwerpen op een
nieuwe en onthullende manier te vatten, om ze zo een intensere
fysieke en emotionele weerklank te geven. Heldere vormen,
schilderachtige precisie, een levendig kleurenpallet en een scherp
oog voor compositie komen samen in toegankelijke en verleidelijke
werken.
Het werk op de cover was een tijdelijke installatie voor de privé-
vertrekken van de galerie. Beelden van de nieuwe tentoonstelling zijn
nog niet beschikbaar.

Dinner For 24 Animals - Nicolas Party

Nicolas Party
Xavier Hufkens - Brussel
15.11.2019 - 14.12.2019
Di t/m za: 11u00 - 18u00
www.xavierhufkens.com

Foto cover: Allard Bovenberg, Amsterdam
Courtesy: the Artist and Xavier Hufkens, Brussel
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De in Berlijn wonende Venezolaanse kunstenares Sol Calero (°1982)
is een rijzende ster in de kunstwereld. Haar kleurrijke schilderijen en
zaalvullende installaties zijn wereldwijd terug te vinden tijdens
kunstbeurzen en in museale presentaties.
Het sleutelbegrip in haar werk is syncretisme, haar onderzoek naar
de invloed en eventuele dominantie van de ene cultuur op een
andere. Calero reflecteert over de 16e-eeuwse Spaanse
overheersing en de impact hiervan op de Latijns-Amerikaanse cultuur
van vandaag. Haar werk onderzoekt evenzeer hoe de economische
belangen van de USA in de 20e eeuw verweven zijn in de
samenleving van haar heimat.
Haar fascinatie voor renaissance en barok zijn duidelijk terug te
vinden in haar werk.
Niet alleen westerse maar ook Arabische elementen, die Columbus
meebracht vanuit Europa, worden soms een bron van inspiratie. In
haar overvolle schilderijen verschijnen dan islamitische decoratieve
motieven, gecombineerd met exotisch fruit en bloemen. Soms lijkt het
wel een pop-art revival!

Met heldere primaire kleuren, gevonden
voorwerpen en verrassende rekwisieten
assembleert Calero haar installaties.
Het zijn uitnodigende ruimtes waar
mensen zich op hun gemak kunnen
voelen en waar spontaan sociale
communicatie kan ontstaan.
Zo wordt er in een geënsceneerd
Latijns-Amerikaans kapsalon (Londen -
2014) geëxperimenteerd met
vrouwenkapsels.
In haar ‘salsa-project’ (Berlijn - 2014)

Sol Calero
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reconstrueerde ze een leegstaande dansschool om er zelf gratis
danslessen te geven.
De installatie ‘El Patio’ (Rotterdam - 1982) brengt de kunstliefhebber
naar een Moorse binnenkoer. De architectuur, inclusief fonteintje,
refereert naar het koloniale verleden van Latijns Amerika.
En telkens interageren haar sprankelende fruit- en
bloemenschilderijen met de suggestieve objecten in de
tentoonstellingsruimte. Dit oogstrelend werk brengt elke
kunstliefhebber in een feelgood-stemming.
De geschiedenis van Zuid-Amerika is dan wel vaak zwaar en pijnlijk,
Calero kijkt ernaar met haar herkenbare specifieke ironie. Nooit
verliest ze haar vleugje lichtheid en haar exotische kleurenrijkdom.
En de kunstliefhebber… die wordt uitgedaagd om verder te kijken dan
zijn eigen bevooroordeelde blik.
Voor haar tentoonstelling in Kunsthal Extra City realiseerde Sol
Calero in situ nieuw werk.

Sol Calero - Isla
Kunsthal Extra City - Antwerpen Berchem
14.09.2019 - 08.12.2019
Do t/m za: 13u00 - 18u00
Zo: 11u00 - 18u00
www.extracitykunsthal.org
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Kappa-lid Werner Paenen nodigt ons uit op zijn tentoonstelling
‘Space of a traveller’.
Space of a traveller beoogt een ventilatie van opgeslorpte informatie,
een soort stilte na de storm. Zie het als een verkenningstocht naar
onvermoede plekken die zichtbaar worden, verhullen, laten
doorschemeren, .…
De mens laat overal zijn sporen na, sporen van vooruitgang en
vernietiging; dit vraagt een alertheid en een openheid in alles wat we
doen.
Het uit de weg ruimen van dagelijkse beslommeringen en
begrenzingen, het nemen van de nodige afstand tot de wereld,
maken deze werken mogelijk.
Werner toont olieverfschilderijen op canvas en papier, collages en
enkele kleine objecten.

be
ric

ht
en

bo
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Werner Paenen - Space of a traveller
Cultuurhuis de Bijl - Zoersel
02.11.2019 - 24.11.2019
Za: 13u30 - 18u00
Zo: 11u00 - 18u00
www.zoersel.be
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Fort E is uitgegroeid van een essentiële en fundamentele vraag tot
een krachtige expositie waarbij heel ongelooflijk veel energie en
schoonheid op vele vlakken naar boven zijn gekomen.
Je ziet kleur en nog eens kleur. Afval dat door een nieuw leven
vragen stelt. Lichte en kwetsbare werken die verwijzen naar het
ontstaan van leven. Ongestoorde levensenergie. Grillige en toch
harmonische vormen. Aangetaste schoonheid in de natuur.
Verdwenen organismen die opnieuw gaan leven.
Je geniet van fantasierijke beelden die ontstaan uit oude spullen.
Beelden in het oog van het sleutelgat. De grote wereld tegenover
kleine huizen. Niet zichtbare maar toch dwingende objecten.
Aanklachten tegen de verminking van het landschap.
Je ontdekt verloren gewaande volkeren. Natuurlijk leven dat er niet
is. Dragers van verborgen gegevens als herinnering. Schoonheid die
verwijst naar nefast consumptiegebruik. Ontkiemende zaden.
Verstikkende grootsteden. Organismen die de rol van mensen
overnemen.
Je wordt geconfronteerd met volmaakte harmonie tegenover cruciale
vragen. Kruispunten van en voor hoop. Verdwijnende
natuurfenomenen. Zaden om een toekomst te schenken aan de
aarde. Energetische wezens die kracht geven. En het verweer tegen
het definitief verdwijnen.
De kracht van Fort E groeit alleen maar door het samengaan met de
grilligheid, de schoonheid, de kracht, de kwetsbaarheid, de
aantasting, de geborgenheid en het nieuw leven dat overal in de
omgeving opduikt.
Fort E is de uitkomst van het samen denken, praten en handelen.
Geïnspireerd door een gedreven man die gelooft in mogelijkheidszin,
oproept tot zelf denken tegen de alomtegenwoordige
consumentenverlokking.
Fort E is de creativiteit als antwoord op de vraag hoe de mens
omgaat met de natuur en de omgeving.

terugblik
Fort E

Ivan Janssens
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ie Paradeer niet
Wim Haazen

Paradeer niet met het onbestaande
heldendom

Geloof niet langer in de aangeleerde
opgedrongen zelfs aanbeden slaande trom voorbij

de vage aanvalsbeelden van ontplofte bommen en granaten

Laat ons in gedachten luisteren naar zijn gehuil
niet even want hij sterft maar uren later

- niet zoals in films -
met beide modderhanden rond verscheurde

ingewanden aan de buitenzijde van zijn buik of
met een opengapend kruis want

zonder scrotum

krijsend van de pijn en reutelende adem
die verzuipt wat hij gedacht heeft om een zogenaamde

held te worden

Bloed versijpelt en verdroogt herinneringen
ijlend

Lees niet verder...

luister...

Uit de bundel: Priemgedachten
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berichtenbord
Hildegard van Bingen

Hildegard van Bingen (1098 – 1179) was een benedictijnse abdis in
het Duitse Rijnland. Ze schreef over spiritualiteit, over de gezondheid
van de mens in relatie tot kruidenleer en haar kennis over
mineralogie. Meer dan zeven eeuwen lang zijn haar schrijverijen
onder een dikke laag stof terechtgekomen. Pas aan het einde van de
19e eeuw werd ze uit de vergeetput gehaald.
Vandaag worden haar geschriften wereldwijd heruitgegeven.
KAS, waarvoor Kappa-Lid Erik Simons zich ook engageert en
Sankova, waar we Kappa-lid André De Nys terugvinden, tonen
Hildegard van Bingen in al haar aspecten.
Op zondag 15 december 2019 kan je naar een concert van het
Franse koor Mora Vocis. Vrouwelijke stemmen laten de vroeg-
middeleeuwse hemelse muziek van Hildegard van Bingen klinken in
de Jacobuskerk.
Zaterdag 14 december verzorgt Mora Vocis een zangatelier in zaal
de Kroon (Antwerpsesteenweg 2 – Kapellen), waarbij de liturgische
gezangen uit de 12e eeuw centraal staan. Meer info en reservaties:
KAS – 03 568 79 27 .
Van 7 tot 22 december is van Bingen eregast in EXPOG
(Antwerpsesteenweg 2 – Kapellen). Gratis te bezoeken op
zaterdag en zondag van 11u00 tot 17u00. Met werk van Dirk Huyghe
(lino’s , tekeningen en sculpturen), fotografie van Marc Leppens en
schilderijen en teksten van André De Nys. Meer info:
http://denysan.wikidot.com/actueel .

Dirk Huyghe
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Yolande Van de Weerd

Het was onmogelijk dacht hij en keek naar de brede kringen die de
eenden trokken op het zwarte water.
Het sloeg 10 uur op een klokkentoren. Het bronzen geluid sidderde
na in de avondlucht en tastte de stilte aan in zijn hoofd.
Het was onmogelijk dacht hij opnieuw. Vanmorgen nog had hij zich
geërgerd aan de paarse rand van haar lipstick op het porseleinen
ontbijtkopje. Zijn handen beefden lichtjes bij deze banale herinnering.
Haar vergulde poederdoos had naast de autosleutels gelegen. Zoals
elke ochtend. Drie jaar lang. In die tijd was seksuele verblinding
haast onmerkbaar veranderd in ergernis. Langzaamaan was hij haar
vrouwelijke gewoontes beginnen haten. De geur van haar goedkoop
parfum. Haar artificiële oogopslag. De modekleren zonder enige
persoonlijkheid.
Wat was hij blind geweest. Alleen haar half geopende mond als ze
sporadisch eens naar hem luisterde en niet zelf zinloos taterde had
hem opgehitst. Het kuiltje in haar wang als ze lachte. De kunstmatige
schoonheidsvlek onder haar oog.
Het water was nu rimpelloos en een fijne glinsterende nevel steeg
gestaag op tussen de bomen. De vogels hadden waarschijnlijk hun
nest reeds opgezocht. Het razende verkeer van de autobaan in de
verte was herleid tot een vredig constant gezoem. Hij zocht
aanknopingspunten in zijn herinnering.
Die zondag in april. Haar transistorradio had onophoudelijk gejankt.
Ze bewoog haar sierlijke heupen op het helse ritme. Steeds heen en
weer. Als een soort paringsdans. Zijn zinnen werden begoocheld. Op
een wrede slopende wijze.
Hij kon dit vreemde onbestemde gevoel niet plaatsen.
Als ze dan samen hadden geslapen was hij teleurgesteld. Hij voelde
zich leeg, misbruikt.

ve
rh
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Onmogelijk
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Hij probeerde dan met haar te praten. Onmogelijk. Ze lachte wat
onnozel en het heupgewieg herbegon.
In een opwelling had hij de radio afgezet en de cd-speler aan.
Mozarts hoboconcert. Een van zijn favorieten. Er viel een ijskoude
stilte tussen hen. Een onoverkomelijke afstand die nooit meer
overbrugd zou worden. Eerst gaf hij Mozart hiervan de schuld. Hij
rommelde tussen zijn cd’s en vond Chopin.
De manier waarop ze haar hoofde draaide toen ze zei ‘niet zo slecht’
maakte hem misselijk. Met het nerveuze getik van haar lange
vuurrode nagels op het houten tafelblad kraakte ze Chopin tot op het
bot.
Toen zag hij klaar en duidelijk het verdere verloop van hun relatie. Hij
zette de cd af en lachte zonder vreugde.
Ondertussen was het helemaal donker geworden en de sluiers van
de mist waren vaalgrijs.
Het was niet de schuld van Mozart geweest. En ook niet van Chopin.
Hij bekeek zijn gespierde hoekige handen en spreidde zijn lange
vingers. Bloed kleefde onder de nagel van zijn rechterwijsvinger. Hij
schrok ervan.
In zijn hoofd speelde het hoboconcert. Een overweldigende intense
droefheid die langzaam overliep naar vrede, naar een diep gevoel
van rust.
Het was onmogelijk met haar, dacht hij.
De nacht lag over het park als een beschermende wollige mantel.
Hij liep op zijn stappen terug en opende de koffer van zijn wagen.
Opgelucht sleepte hij haar dode lichaam naar het water.
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In 2010 ruilt Els Dietvorst Brussel voor een klein dorpje in Ierland,
een gehucht met drie straten waar
slechts enkele boeren en vissers wonen.

Een jaar later runt ze er, samen met
haar vriendin Orla Barry, een
schapenboerderij. Hard labeur in weer
en wind drukken een stempel op het
kunstenaarsduo. Leven met vallen en
opstaan… het werd een kernaspect
binnen hun kunstenaarspraktijk.
De twee verzamelden hun ervaringen in
sculpturen, film, teksten en tekeningen.
Hoe kan een mens overleven in een
ontwrichte en levensbedreigende
omgeving? Hoe kan hij het noodlot in

eigen handen nemen? In de tentoonstelling ‘Wintrum Frod’ vind je de
antwoorden.
De titel van het project is oud Iers en betekent: ‘wijs in de winter.’ En
dit refereert dan weer naar de kennis en levenservaring die extreem
koude winterseizoenen en natte zomers met zich mee brengen.
De film ‘The Rabbit and the Teasel’ (Het Konijn en de Zeedistel)
toont levensverhalen uit het Ierse boerenleven gecombineerd met
woeste natuurbeelden. Zonder dat het expliciet in woorden wordt
omgezet, voel je dat de grote thema’s van vandaag ook het Ierse
platteland onder druk zetten. Klimaatverandering, boeren die
noodgedwongen onder het minimumloon moeten leven,
hulpeloosheid en moedeloosheid… indringende poëtische beelden,
maar je wordt er niet echt gelukkig van.

André De Nyste
nt

ot
ip Wintrum Frod

Schapenboerderij -
houtsculptuur
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‘One Was Killed For Beauty, The Other One Was Shot, The Two
Others Died Naturally’ is een geluidsinstallatie met een parabel
verteld door vier dieren, vier bewoners van de schapenboerderij. Het
lam en het kleine eendje konden door een handicap niet overleven in
de meedogenloze natuur. De vos had ‘s nachts gans het kippenhok
leeg geroofd. De dood met de kogel! En de buitenmaats grote eend
kwam op een dag de boerderij op stelten zetten door alle vrouwelijke
eenden één voor één van het erf weg te jagen. De vier dieren
vertellen vanuit hun natuurlijke instinct hun verhaal over het lot van
de mensen, een verhaal over overleven in een wereld die kreunt
onder vernielingsdrang
‘Wintrum Frod’ wil een aanklacht zijn tegen de hedendaagse
losgeslagen hyper-consumptie-maatschappij. Door de impact van
supermarkten is de relatie tussen de consument en de
voedselproductie vervaagd. Dit zorgt voor een groeiende kloof tussen
mens en natuur.
Orla Barry en Els Dietvorst gaan ook op zoek naar verdwijnende
expertises in de traditionele landbouw. Kan de klok nog
teruggedraaid worden?
‘Wintrum Frod’ wordt gepresenteerd op twee locaties, en dit nog tot 3
november 2019.

One Was Killed For Beauty, The Other One was
Shot, The Two Others Died Naturally

Wintrum Frod
Mu.ZEE - Oostende

06.07.2019 - 03.11.2019
Di t/m zo: 10u00 - 18u00

Permekemuseum - Jabbeke
Di t/m zo: 10u00 - 12u30 en 13u30 - 18u00

www.muzee.be
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Het mooiste museumgebouw dat ik dit jaar bezocht, ligt in een
eindeloos ecologisch aangelegd park en heeft een verzameling van
moderne kunstwerken (beelden en installaties) waar je met open
mond en ogen een paar uur kan naar kijken. Je krijgt een
verhelderende brochure mee.
Het landgoed heeft ook een stralend café-restaurant.
Zo’n 8 km verder kan je een prachtige strandwandeling maken in de
Wassenaarse slag.
Landgoed Voorlinden is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer: Roosendaal - Den Haag HS - Den Haag Centraal - bus 43
of 44. Dan nog 10' stappen door de feeërieke villalanen van
Wassenaar - prima aangegeven.
Www.voorlinden.nl

Deze Zuid-Koreaanse Gouden Palmwinnaar is beslist de moeite!
Ik associeer ‘Parasite’ met twee literaire meesterwerken, ‘De
schelmenstreken van Scapin’ en ‘De stad der blinden’. Vreemde
combinatie? Deze maatschappijkritische film over een kansarm gezin
dat postjes weet te verwerven bij een goedgelovige rijke familie start
als een komedie maar krijgt halverwege een zeer, zeer gitzwart
randje.
Regisseur Bong Joon-ho zelf zegt te willen dat zijn publiek ‘happend
naar adem’ en ‘met brandende emotie’ naar het scherm zit te kijken:
opdracht geslaagd!
Bong Joon-ho. Parasite. (2019). Nu in de zalen.

Wim Haazen

Parasite
Marianne Nieuwinckel
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Het steeds terugkerende advies van Cézanne aan jonge kunstenaars
– en de vaste regel voor zijn eigen leven – was om de natuur te
bestuderen om haar innerlijke logica te achterhalen en haar waarheid
te ontdekken. Vervolgens was het belangrijk voor Cézanne om deze
ontdekkingen op een zo krachtig mogelijke manier met de rest van
de wereld te delen… bijvoorbeeld via een schilderij.
Een houten tafeltje met een open schuif… een spiegel in een houten
lijst… een blauwe kom en een glas op de tafel… een tinnen schotel…
en daar tegenover: kleurrijke appels… de natuur… In contrast met de
strakke elementen die door een mensenhand gemaakt zijn, komen
de vruchten op ons af als een glorieus welkomstgeschenk. De appels
zijn de eye-catcher!
Zie hoe de lijnen en de lichtelijk scheve hoek van de spiegel de blik
van de toeschouwer naar beneden stuurt. Zie hoe de rustige
horizontalen van tafel, schuif en schaal zorgen voor orde en
evenwicht. Hetgeen de mensenhand gefabriceerd heeft ondersteunt
de natuur!!!
We leven in een wereld die geteisterd wordt door snelheid,
afleidingen en chaos. We voelen ons soms overweldigd door de
onvoorspelbare en vluchtige veranderingen van ons leven.
Door ‘Stilleven met open la’ helpt Cézanne ons om oog te krijgen
voor de onderliggende logica van onze wereld en haar overvloedige
schoonheid: de rust, stilte en harmonie in de natuur.

overhetgoede,hetschone
&

hetware
Paul Cézanne schildert het goede,
het schone en het ware

André De Nys
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Over Jean-Jacques Rousseau werd veel geschreven en terecht, de
man was een opmerkelijke figuur, vol tegenstellingen, complex, grillig,
een rebel die geen autoriteit duldde, met open vizier voor zijn ideeën
vocht en boven alles onafhankelijk wilde blijven. Mooi voorbeeld is
dat, wanneer een operette van hem voor de koning wordt opgevoerd
en hij er succes mee behaalt, hij niet ingaat op de toelage die hij kan
krijgen, omdat hij zijn vrijheid van handelen en denken wil vrijwaren.
Dat is ook de reden waarom ikzelf Rousseau intrigerend menselijk en
boeiend vind, zijn consequentie, het niet kiezen van de
gemakkelijkste weg, het niet willen huichelen. Hij heeft er zijn tol voor
betaald.
Thérèse Levasseur deelde zijn leven, en van haar is alleen bekend
dat ze een eenvoudige, niet-geletterde vrouw was, die de luimen en
avances van de schrijver te nemen of te laten had. Jenny Dejager,
die een aantal dichtbundels publiceerde, heeft de euvele moed
gehad om een portret van deze vrouw te maken, gebaseerd op
feitenmateriaal maar voor het overige fictief, en ze heeft zich goed
gekweten van de taak om in de huid van de volkse Thérèse te
kruipen. Misschien houdt ze zelf van koken en kruiden, want er
worden heel wat passages aan gewijd.
Levasseur vindt dat ze een boeiend leven heeft geleid, met de
‘bizarre, wereldvreemde’ man. Ze vertelt over zijn grillige aard, zijn
onverzettelijkheid, soms naïviteit, evenals over de tegenstand tot
openlijke vijandschap die hij ondervindt. Rousseau stelde haar nooit
op de hoogte van wat hij van plan was of waar hij heen ging, klaagt
ze; anderzijds voelt ze zich scheef aangekeken omdat ze het bed
deelt met een ongetrouwde man.
Ze bekijkt het allemaal van de buitenkant, en als niet-ingewijde ziet
ze hoe J.J. altijd opnieuw een mecenas weet te verschalken, toch
vaak in armoede leeft, dikwijls verhuist, vriend en vijand provoceert,
terwijl het feit dat hij haar kinderen heeft afgepakt haar zwaar op de
maag ligt. Kinderen die hij naar een soort vondelingentehuis bracht,
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Thérèse Levasseur - Weduwe van
Jean-Jacques Rousseau

Guy van Hoof
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iets wat men hem zwaar heeft aangerekend, maar waren ze wel van
hem? Na 24 jaar besluit hij dan toch te trouwen, in 1768.
Een jaar na de dood van haar man hokt ze samen met een
stalknecht die niet met geld weet om te gaan, net zoals zij. Het geld
van de opbrengst van boeken. En terwijl ze dit vertelt dwalen haar
gedachten af naar het wantrouwen van J.J. die op het einde van zijn
leven in een complot geloofde. Iets wat werd afgedaan als
paranoïde, en dat zal het wel gedeeltelijk zijn geweest, maar
anderzijds had hij vele vijanden gemaakt en vrienden die zich tegen
hem keerden, precies omdat hij over hun bedrog en oneerlijkheid een
boekje open dreigde te doen.
Omwille van al de intriges, vriendschappen die in haat oversloegen,
de manipulaties van een elite die op hem bleef neerkijken terwijl hij
er een hekel aan had om als een ondergeschikte, een lakei te
worden behandeld, om al die redenen is zijn leven en de tijd waarin
hij leefde, net voor de Franse Revolutie van 1789, zo heerlijk
boeiend.
De fictieve vertelster van de roman die Jenny Dejager schreef geeft
wel een beeld van hun leven samen, zij als de dochter van een
kruidenvrouw die het dan toch als het op eten aankomt haar
levensgezel aangenaam weet te maken. Hij, de man die met zichzelf
en de wereld verhoop ligt maar voor die wereld een betere toekomst
ziet opdagen, waarin mensen gelijk zijn, zonder de tegenstelling
tussen meester en knecht, rijk en arm. Een ziener, die het opnam
voor de gewone man en toch niet wilde dat Thérèse zich
ontwikkelde. Maar er waren momenten van geluk, zegt ze, en het lijkt
alsof ze zich dat pas achteraf realiseert: ze heeft Rousseau vele
jaren overleefd.
Zonder schroom laat de schrijfster haar personage - en van haar
proza zou best een theatermonoloog kunnen worden gemaakt -
vertellen dat ze met een aantal mannen het bed heeft gedeeld, maar
hij had dan weer zijn ‘opgedirkte delicatessen’, trutterige maar
betoverende wezens die hem hun lieflijkheden aanboden, maar die
nog nooit een stro van de aarde hadden opgeraapt.
‘Soms vraag ik mij af wat ik nog anders had moeten doen dan in- en
uitpakken.’ Ze zegt het voortdurende verhuizen zat te zijn. Maar na
zijn dood bekijkt ze een en ander met andere ogen, vagelijk
melancholisch, want bij hem had ze altijd een dak boven het hoofd
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en hoefde ze niet over het leven na te denken. Dat laatste deed hij
wel! Hij was ‘een ziekelijk konijn’ dat altijd bij haar terugkeerde en
dan genoot van de soep of andere gerechten die ze met plezier
maakte. Een moeilijk man, en toch…
Nu, met haar nieuwe man, krijgt ze het erg moeilijk, is het armoede
troef, wachtend op auteursrechten die ze nog moet ontvangen.
Rousseau, van gewone afkomst, droomde van roem en keek op naar
de machtigen van deze wereld, van wie hij anderzijds hun
onverschilligheid voor de maatschappij aan de kaak stelde. En op die
manier zet Dejager Jean-Jacques en Thérèse naast mekaar,
tegenpolen die mekaar aanvullen en het niet zonder mekaar kunnen
stellen.
Jenny Dejager laat haar roman uitmonden in een monoloog van
Thérése die haar laatste dagen in armoede doorbrengt, op weg naar
het graf van Rousseau in Parijs. Niettegenstaande alles wat ze te
verduren kreeg, beseft ze wellicht dat ze haar leven heeft gedeeld
met een groot man, ook al begreep ze niet veel van zijn ideeën en
maakte hij haar er geen deelgenoot van.
De schrijfster toont hier vooral dat ze kan schrijven, ze typeert
mensen tegen een historische achtergrond als voor de lezer
herkenbare figuren, een mengeling van fictie, werkelijkheid, en feiten
die gebaseerd zijn op gegevens.
‘Ze had een bewogen leven gehad met Jean-Jacques maar ze had
een leven. In het begin had ze een boeiend leven met Jean-Henri al
liep het gauw helemaal fout. Parijs was de uitkomst voor haar. Wie
anders zou nu nog bloemen neerleggen op het graf van Jean-
Jacques Rousseau, de man van haar leven, het zout in de wonde,
de honing op haar brood.’
Achterin de roman staan titels van de voornaamste werken van de
Franse schrijver-filosoof, en informatie over de tijdgenoten die een rol
speelden in het leven van hem en Thérèse.
Jenny Dejager publiceerde eerder dichtbundels, naast een roman in
2010 (die ik niet ken), maar deze publicatie verdient alle aandacht.

Dejager, J. (2019). Thérèse Levasseur - Weduwe van Jean-Jacques
Rousseau. Soest: Uitgeverij Boekscout.
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Kappa-lid Madeleine Nieuwlaat, tevens actief bij Echt Gebeurd vzw,
kondigt een evenement rond Leonardo Da Vinci aan:
Leonardo Da Vinci overleed in 1519, nu precies 500 jaar geleden.
Tijdens dit evenement in Brasschaat in drie zalen willen we de
kunstenaar in al zijn facetten even in de verf zetten. Zang, toneel,
vertellingen, een live portrettekenaar, een bewegende grote vogel,
een vreemde rondwandelende figuur, kunstschilderes en tekenaars...
Samen geven ze in indruk van zijn grote talent én het Italië van de
16e eeuw.
Het Atelier voor Muziek JhemelA uit Brasschaat komt met een
delegatie van 8 jongeren en vertolkt muziek uit de 15e - 16e eeuw.
Banda Basta is een groep van 4 muzikanten en een superbe
zangeres, plezier verzekerd! Jacques Raemaekers ontwerpt een
grote vogel 'op de wijze van’ Leonardo Da Vinci. Je kan een selfie
maken met de mooie achtergrond van de Mona Lisa, vergeet niet
mysterieus te lachen! De bewegingskunst van Leila Boukélif is
verwonderlijk om te bekijken, Leo Van Hullebusch en Peter
Kempenaers tekenen naar de renaissancemeester en Louis De Veins
tekent ter plekke uw portret (op afspraak). Dan is er nog de
toneelgroep Ktuna die een stukje uit het leven van Leonardo zal
verbeelden. Rita Van Overstraeten brengt een vertelling uit zijn tijd en
Winnie Lemmens en Patricia Dolezal exposeren enkele grote
schilderijen uit die periode. Tot slot: Pythia, de waarzegster leest de
kaarten.
Dus: kom zeker af, het is de moeite!

berichtenbord
Vintage Da Vinci

Vintage Da Vinci
Hemelhoeve - Brasschaat
05.10.2019
Kaarten via www.echtgebeurd.be/contact of bij Madeleine Nieuwlaat
0486/895054.
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Yolande Van de Weerd

Wie onder u, lieve lezers, kent
Charles-Valentin ALKAN? (Parijs
1813 – Parijs 1888). Hij was een
begenadigd pianist en hij is een
vergeten componist.
De stille maar nerveuze man
verliet, op één reisje naar London
na, nooit zijn geliefde Parijs. Hij
kwam er aan de kost als
pianoleraar en trad soms op als
pianist.
Hij was een tijdgenoot van Franz
Liszt (1811 – 1886) en Frédéric
Chopin (1810 – 1849). Van deze

laatste was hij een groot bewonderaar en hij woonde tijdelijk in
dezelfde buurt.
Het was zeker moeilijk zich een plaatsje te veroveren naast het
excentrische superbegaafde podiumbeest Liszt en het enigmatische
aristocratische spel van Chopin. Beide zijn legendarisch.
Alkan kwijnde een beetje weg als melancholische misantroop. Zijn
tijdgenoten negeerden zijn composities en waren meestal
onverschillig tegenover zijn persoon. Toch genoot hij de bewondering
van Liszt die een lovend artikel aan hem wijdde in de ‘Revue et
Gazette Musicale’. Volgens Liszt liet Alkan zich te weinig horen in het
openbaar. Maar toch alleszins meer dan Chopin…
Het duurde tot het begin van de 20e eeuw voor hij in Frankrijk
bekend werd. Toen zette de pianist/componist Ferruccio Busoni
(1866-1925) het werk van Alkan in de kijker .
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s
Een vergeten componist?
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Charles-Valentin gebruikte vaak poëtische titels voor zijn préludes,
esquisses en impromptu’s.

J’étais endormie, mais mon coeur veillait
Les soupirs - En songe - Les cloches
Le temps qui n’est plus

Hoe Alkan aan zijn eind kwam is een heel treurige anekdote. Terwijl
hij een boek dat bovenaan stond uit zijn uitgebreide bibliotheek wou
nemen werd hij verpletterd door vallende literaire volumes en de
zware planken van de kast.
Toen dit bekend werd in de buurt hoorde men de volgende
opmerking: ‘O, ik dacht dat die al lang dood was.’
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Riet De Bakker

Haiku
po

ëz
ie

Kappa-lid Riet De Bakker zal vanaf dit nummer voor elke Letter Tien
een haiku schrijven. Je kan dan telkens op zoek naar dit kleine
gedicht dat ergens onderaan een pagina verstopt zal zitten.
Haiku vindt zijn oorsprong in Japan en Riet wil er, als introductie,
graag nog het volgende over kwijt:
‘Er zijn drie versies van de waarheid: die van jou, die van mij, en een
andere beweegbare zone tussen ons in.’ (Sarah Morris)
Mijn waarheid tussen de vele versies van wat een haiku is:
een haiku is een kort vers
dat groeit uit een moment
waarin iets gebeurt dat je treft
omdat je iets in zijn eigenheid
ziet of hoort , ruikt of voelt…

een haiku zoekt woorden om dat
zo puur mogelijk weer te geven
en houdt zo de herinnering vast
aan dat wat je geraakt heeft,
aan dat wat je bestaansrecht geeft…

haiku

van riet

de oude notelaar
al zijn bladeren heeft hij

losgelaten
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Verschillende Kappa-leden zijn tevens aangesloten bij Kunstkring
Caerde.
Op 19 en 20 oktober houdt Caerde zijn jaarlijkse groeps-
tentoonstelling in het Antverpiagebouw, Sint-Antoniuslei 95 – 97 in
Sint-Mariaburg, Brasschaat.
Kunstkring Caerde bestaat al meer dan 30 jaar en herbergt
kunstenaars van diverse disciplines uit Brasschaat en Ekeren.
Aan deze tentoonstelling nemen 24 kunstenaars deel. Volgende
Caerde-kunstenaars zijn ook lid van Kappa: Jan Daneels, Gerre
Daneels, Hugo De Bie, Liliane Denayer, Ivan Janssens, Peter
Kempenaers, Maria Peeters, Erik Simons, Nancy Van de Parre.
De tentoonstelling wordt op vrijdag, 18 oktober om 20u00 geopend
door de Brasschaatse schepen van cultuur Carla Pantens. Het duo
Del Sur zorgt voor de muzikale omlijsting.

Kunstkring Caerde
berichtenbord

Kunstkring Caerde
Antverpia - Brasschaat
19.10.2019 - 20.10.2019: 11u00 - 18u00
info: caerde@telenet.be
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Lucien Denissen

de Wereld op zijn Kop

Laten we het eens over economie hebben. Ik weet, dat lijkt een zeer
ongepast onderwerp in een artistiek ledenblad, maar misschien zijn
kunstenaars ook wel geïnteresseerd om te horen hoe hun door
noeste creativiteit opgebouwd vermogen kan gedijen? En willen ze
ook ‘mee’ zijn als de wereld fundamenteel aan het veranderen is?
Dat laatste meen ik, als economische dummy, althans te begrijpen uit
een artikel in ‘de Standaard’. Ik las hierin een zeer merkwaardige
analyse die misschien op termijn de menselijke drijfveer om zich te
verrijken kan temperen.
Ruben Mooijman (niet iedereen heeft het geluk met zo’n naam
geboren te worden) citeert bankiers die ervoor pleiten om een
nulrente toe te passen op het spaarboekje, waardoor we niet meer
ver af zijn van een negatieve spaarvergoeding. Voorheen waren
velen overtuigd dat dan iedereen zijn spaargeld bij de bank zou
weghalen, maar die vrees is weg: wie heeft nog een grote zwarte
kous, laat staan een perfect inbraakveilige woning? Bovendien: met
de stijgende levensduurte erbij is de rente nù al negatief, en toch
blijft het spaargeld lekker op de bank geparkeerd: 256 miljard euro
voor alle Belgen samen.
Voor zulke berichten halen we al gauw onze schouders op: ‘’t Is
weer van dat, ‘ze’ pikken gewoon ons geld in, zoals altijd. Er valt
toch niks tegen te beginnen.’ Maar de toelichting over sparen en
lenen stemt wel tot nadenken:
Wie leent besteedt geld dat hij eigenlijk nog niet heeft. Dat is
vooruitgeschoven consumptie. Je ongeduld wordt bestraft: je betaalt
rente.
Sparen daarentegen is een vorm van uitgestelde consumptie. Je pot
je geld op, om er later iets mee te kopen. En je geduld wordt beloond
met intrest.
Als de negatieve rente er ooit komt, worden de mechanismen
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omgekeerd. Het geduld van de spaarder wordt dan bestraft: hij
betaalt aan de bank een vergoeding voor het veilig bewaren van zijn
geld. Logischerwijs wordt dan het ongeduld van de lener beloond: hij
betaalt op het einde van de rit minder terug dan hij bij aanvang
kreeg, omdat de bank blij is zonder veel verlies te kunnen beleggen
in jouw bakstenen.
Zo komen we terecht in een omgekeerde wereld. De redenen om te
bestraffen en te belonen zijn dan omgewisseld.
Als we dit systeem doortrekken naar alle intermenselijke interacties
worden die plots veel socialer. Als ik jou een dienst verleen
(bijvoorbeeld geld leen, of voor je een karwei doe) verwacht ik
daarvoor geen (financiële) tegenprestatie maar ga ik jou daarvoor
belonen. Lief toch?
En ik gebruik je overtollige auto tegen een vergoeding, omdat ik
ervoor zorg dat hij gerodeerd blijft.
Aldus zitten we echt in ‘de nieuwe wereld’. Mensen gaan blij zijn als
ze andere mensen kunnen helpen, ze gaan ‘beleggen’ in familie en
vrienden, en de kosten hiervan zelf dragen.
Echter, wie destijds kon beleggen aan 10 % denkt watertandend
terug aan de ouwe tijd en is gefrustreerd over de huidige intresten.
Daarentegen, wie zich zijn zware lening van toen nog herinnert,
wordt terug duizelig maar ook blij dat die tijd voorbij is. Vraag is dus:
welke situatie is verontrustend, en kan een crisis genoemd worden,
de oude of de nieuwe?
Misschien biedt ‘de nieuwe wereld’ wel perspectieven. Het systeem
is dan minder gericht op verrijking, maar op ‘houden wat je hebt’.
Maar waarschijnlijk idealiseer ik te veel en heb ik, als dummy, allerlei
zaken over het hoofd gezien. Uiteindelijk kan je beter artikels over
economie lezen, die geschreven zijn door economen en niet door
dromers, maar daarvoor is het nu te laat. Je was toch
gewaarschuwd?
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Agenda

Vintage Da Vinci
05.10.2019, Hemelhoeve - Brasschaat

Dans! - Monique Dilens, Jan Van Gucht en Peter Van Gucht
05.10.2019 - 06.10.2019, Antverpia - Brasschaat
10u00 - 18u00

Kunstkring Caerde
19.10.2019 - 20.10.2019, Antverpia - Brasschaat
11u00 - 18u00

Space of a Traveller - Werner Paenen
02.11.2019 - 24.11.2019, de Bijl - Zoersel
Zaterdag: 13u30 - 18u00
Zondag: 11u00 - 18u00

Hildegard van Bingen
07.12.2019 - 22.12.2019, Expog - Kapellen (tentoonstelling)
Zaterdag en zondag: 11u00 - 17u00
14.12.2019, de Kroon - Kapellen (zangatelier)
van 9u30 - 12u30 en van 14u00 - 17u00
15.12.2019 om 15u00, Sint-Jacobuskerk - Kapellen (concert Mora
Vocis)
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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, Marianne Nieuwinckel, Madeleine Nieuwlaat, Patricia Rillaers

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



Terugblik op Fort E:
Jacques Raemaekers - De Olifantsvogel

Foto: Jan Daneels




