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Letter Tien in februari 2020
Marianne Nieuwinckel
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Alle pakjes zijn uitgepakt, de kerstboom al lang weer ontmanteld en
de nieuwjaarsrecepties achter de rug. Toch blikken Guy van Hoof in
zijn verhaal en André De Nys in zijn rubriek ‘Over het goede, het
schone & het ware’ graag nog even terug op de overgang van oud
naar nieuw.
Ook deze keer is Letter Tien goed voorzien van poëzie, niet in het
minst omdat een aantal Kappa-leden bewust ook poëzie en
vertelkunst betrekken in hun eigen evenementen. Er zijn dan ook
weer heel boeiende berichtenborden te ontdekken in dit nummer.
Kappa zelf is druk bezig met de voorbereidingen van de komende
projecten: Louwke Poep en YES! Er wordt gekozen voor een grote
betrokkenheid van de deelnemende kunstenaars, voor wie een aantal
ontmoetingsmomenten worden georganiseerd. Benjamin Verdonck
wordt opnieuw curator, voor YES!
Ondertussen weekt het thema Louwke Poep, waarin het contrast
tussen gruwel en menselijkheid centraal staat, heel wat inspiratie los
bij onze schrijvers: zowel Yolande Van de Weerd als Rita Verbist
leveren een aangrijpende bijdrage rond dit thema.
En natuurlijk zijn er de klassiekers: de tentotips, de haiku, de column
en de muzikale anekdote. Letter Tien verveelt nooit!
Daarom, aan jou, beste lezer, die een rood bolletje op de cover heeft
ontdekt: je dreigt je Letter Tien te verliezen! En daarmee ook alle
mogelijkheden van deelname aan al die mooie Kappa-activiteiten.
Het bolletje betekent immers dat je je lidmaatschap nog niet
hernieuwde. Gelukkig kan je dat nog snel regelen met het
bijgevoegde overschrijvingsformulier. Doen!
Veel leesplezier!
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bijde
coverSinds de Fransman Antoine Galland in het begin van de 18e eeuw

een vertaling van Les Mille et Une Nuits uitbracht, heeft geen enkel
oosters boek, behalve de Bijbel, de westerlingen zo gefascineerd. Er
verschenen sindsdien vertalingen in alle westerse talen, ook in het
Nederlands.
De laatste jaren zijn er prachtig geïllustreerde uitgaves van deze
verhalen verschenen in de Lage Landen. Een aanleiding voor Villa
Verbeelding om een tentoonstelling te organiseren rond dit
monument in de wereldliteratuur.
Vanaf 6 oktober 2019 veranderde Villa Verbeelding in een oosterse
‘souk’ vol literaire en illustratieve pareltjes. Het decor is een
interactieve Arabische tent gevuld met illustraties en bijzondere
boeken.
Sprookjesbundels van Ed Frank, Imme Dros en Rodaan Al Galidi
komen op een betoverende manier tot leven met de illustraties van
Annemarie van Haeringen, Martijn van der Linden en Geertje
Aalders.
Thé Tjong-Khing sprokkelde sprookjes van overal en maakt in zijn
typische stijl met een mix van gruwel en humor illustraties bij het
sprookje van Sindbad.
Met het prachtig geïllustreerde zeemansverhaal van Sindbad doet
Quentin Gréban tenslotte iedere bezoeker wegdromen naar verre
oorden.

Meer dan duizend nachten

Meer dan duizend nachten
Villa Verbeelding - Hasselt

06.10.2019 - 18.04.2020
Woe t/m za + 1e zo van de maand: 14u00 - 17u00

www.villaverbeelding.be

Cover: ill. Martijn van der Linden, Twintig parels, Davidsfonds
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Wannes Van de Velde komt thuis
André De Nyste
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Met zijn muziek en zijn liedteksten was zanger, dichter en beeldend
kunstenaar Wannes Van de Velde de stem van Antwerpen en zijn
inwoners. Van 1978 tot aan zijn dood in 2008 kregen die muziek en
liedteksten in belangrijke mate gestalte in Wannes’ werkkamer – zijn
‘schrijfkot’ zoals hij het zelf noemde – in zijn woning aan de Antoon
Van Dijckstraat 34, nabij het Antwerpse Stadspark.
De werkkamer kreeg onlangs een plek op de eerste verdieping van
het Vleeshuis, met zicht op de omliggende smalle straten en de toren
van de Sint-Pauluskerk. Naast muziekinstrumenten zijn er onder
meer boeken, poesje-poppen, foto’s, tekeningen en schilderijen te
zien. Alles tezamen gaat het om meer dan 700 stukken die Wannes
inspireerden of een reflectie zijn van zijn creatieve scheppingsproces.
Wannes’ wortels lagen in de straten rond het Vleeshuis, in het oude
Schipperskwartier. Daar werd Wannes (Wim) Van de Velde in 1937
geboren en groeide hij op. Zijn eerste eigen lied, het ‘Lied van de
Neus’, werd ingegeven door de afbraak van de Vleeshuiswijk. En het
poppentheater van de ‘Poesje van de Reep’ (in de Repenstraat,
naast het Vleeshuis) vormde de inspiratie voor Wannes’ eigen
poesje-poppen. Met de verhuis van de werkkamer naar het Vleeshuis
is Wannes terug in de buurt waar hij thuishoort.
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Na zijn overlijden in 2008 liet
Wannes immers een ware
‘schatkamer’ achter met een
rijkdom aan teksten, liederen,
muziek, beeldend werk, columns
en talrijke naslagwerken. Op
vraag van Wannes’ weduwe,
Christa Van de Velde, werd er
door een kleine kring van
Wannes-getrouwen in november
2018 een vzw opgericht om dit
literair, muzikaal, beeldend en
theatraal erfgoed te beheren ‘in de geest van Wannes’.
De reconstructie van Wannes’ werkkamer was één van de eerste
projecten van de vzw. Eerder werden zijn dagboeken overgedragen
aan het Letterenhuis.
Ook verschijnt er weldra een website www.wannesvandevelde.be met
meer informatie over deze uitzonderlijke universele mens. Via deze
site kunnen geïnteresseerden lid worden van de vereniging.
Het publiek kan de werkkamer bezoeken tijdens een rondleiding
achter de schermen. Wie een langer bezoek aan de werkkamer wil
brengen om inspiratie op te doen of onderzoek te doen, kan een
afspraak maken via vleeshuis@antwerpen.be .
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Bevreemdend
Rita Verbist
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alsof opgesteld op een podium
krakend van ouderdom
vergeeld en afgepeld
uitnodigend tot gesprek of biecht
als een verloren rustpunt
stil, langs de kant van de weg
twee oude gevlochten stoelen
ik zoek ze weldra terug op.
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In het oorlogsjaar 1941 had er een vreselijk bombardement plaats in
Antwerpen dichtbij de fabriek Erla. In de geschiedenis wordt deze
luchtaanval aangeduid met ‘het bombardement van Erla’. In het
luchtvaartmuseum bij het vliegveld van Deurne bevinden zich foto’s
en tafels met uitleg over het gebeurde.
Mijn vader (geb.1919) geraakte, zoals vele anderen, betrokken bij dit
bombardement. Hij werd levensgevaarlijk gewond.
Er waren veel gekwetsten en de hulpverleners namen diegenen die
het dichtst bij waren of die nog bij bewustzijn waren eerst mee voor
verzorging. Mijn vader riep hen. Het was zijn redding dat ze hem
hoorden in al het tumult en hem, met massa’s anderen, vervoerden
naar een hospitaal in Antwerpen.
Om te overleven had hij dringend bloed nodig. In de eerste helft van
de 20e eeuw beschikten hospitalen nog niet over bloedbanken.
Er werd dus dringend een donor gezocht met de juiste bloedgroep.
Vrij snel meldde zich een man die zich had aangesloten bij het Rode
Kruis. Achille Du Tré gaf zijn bloed en hiermee de kans aan mijn
vader om verder te leven.
Enkele dagen na de transfusie kwam de gulle donor informeren of
mijn vader het had overleefd. En dat was, gelukkig, het geval.
Achille bleef regelmatig komen en tussen de twee mannen groeide
een grote hechte vriendschap.
Enkele jaren later werd in het gezin Du Tré een dochter geboren die
Yolande werd genoemd. Een groot jaar daarna kwam ik ter wereld en
ontving dezelfde voornaam.
Yolande en ik zijn dus, naast goede vriendinnen, ook een beetje
bloedverwanten.
Dit alles lijkt veel op een sprookje, maar het is een waargebeurd
verhaal.

bijlouwke
poep

Bombardement
Yolande Van de Weerd
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Klanken van Vrijheid
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Kappa-lid Madeleine Nieuwlaat organiseert met haar vzw Echt
Gebeurd een luister- kijk- en doefeest n.a.v. Internationale
Vrouwendag onder het thema ‘Klanken van Vrijheid’.
Op zondag, 8 maart van 14u00 tot 18u00 zijn er doorlopend
optredens, voorstellingen, workshops, gedichten… Het evenement
vindt plaats in zaal Born, Brasschaat (naast Hemelhoeve).
Deelnemers zijn o.a. Ingrid Gulinck (Mona-me), Leila Boukhelif
(bewegingskunst), Nicole Gielman (woord- en spreekkunst),
Madeleine Nieuwlaat (vertellingen), Marie Lavrijsen (mooimaakster)
en Mina (handgemaakte tasjes in alle maten en kleuren). Verder zijn
er een half dozijn danseressen, fleurige fluisterverhalen en ook nog
zalige zoetjes en drankjes.

Gevaarlijke jassen

Een slim persoon zei ooit
Dat vrouwen geen zakken mochten hebben
In het geval zij brochures bij zich droegen
Om opruiing te verspreiden
Wat onrust betekent
Voor jou en mij
Een grandioos woord
Voor gezond verstand
Eerlijkheid
Vriendelijkheid
Gelijkheid
Dus dames, begin te naaien
Gevaarlijke jassen
Gemaakt van zakken en opruiing

(Sharon Owens - vertaald door Els Vermeulen)

Klanken van Vrijheid
Zaal Born - Park van Brasschaat
08.03.2020 van 14u00 - 18u00
Inkom: volwassen 6 euro, kinderen gratis
www.echtgebeurd.be
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250 jaar geleden werd Ludwig
van Beethoven (1770 – 1827)
geboren in Bonn. Hij is wellicht
de bekendste klassieke
componist. Alhoewel van zijn
uitgebreid oeuvre meestal
slechts enkele composities
bekend zijn bij het grote
publiek.
Onlangs vertelde een dame me
dat hij haar lievelingscomponist
was. Ik verheugde me al op een interessant gesprek, maar al gauw
bleek dat het enige werk dat ze kende de bagatelle ‘Für Elise’ was.
Niet schrikken, lieve lezer, het was Beethoven zelf die de naam
‘bagatelles’ gaf aan een reeks korte pianostukjes, waaronder het
alom bekende ‘Für Elise’.
Een andere dame meende dat, waar het om broederschap tussen de
mensen gaat, ‘Imagine’ van John Lennon ‘het’ lied is. Een leuke
song, alleszins, maar wat met de finale uit Beethovens 9e symfonie,
de ‘Ode an die Freude’? Beethovens muziek op de tekst van Schiller
is toch een echt ‘meesterwerk’.
Twee komieken die sketches opvoeren in parochiezaaltjes noemen
zich ‘Ode an die Freude’. De kennis van en het respect voor één der
grootste muzikale persoonlijkheden aller tijden is niet altijd
vanzelfsprekend.
Het is quasi onmogelijk over Beethoven te schrijven zonder
superlatieven te gebruiken. Geïnteresseerden kunnen dit jaar hun
hartje ophalen. Overal prijkt de naam Beethoven op de affiches.
Veel luistergenot!

m
uzikale

verjaardag
2020 Beethovenjaar

Yolande Van de Weerd
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Het eeuwige leven
Guy van Hoofve
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We hadden iedereen, zoals elk jaar opnieuw, het beste gewenst en
een goede gezondheid, leven doe je meestal maar één enkele keer,
geld of dan toch op zijn minst geluk in de liefde. Over de grote
vraagstukken wordt op zulke dagen niet uitvoerig met elkaar
gesproken, men wil in de eerste plaats aan de toekomst denken, de
mogelijke perspectieven in de gaten houden en met een klare blik
vooruit kijken.
De wereld bleef natuurlijk dezelfde, zoals die altijd al was, dat wisten
we, diep in ons hart wensten we een andere planeet, maar die was
niet in de aanbieding. Een grote puinhoop, dacht iemand, daar was
nauwelijks verandering in te brengen. Beloften, daar bleef het bij,
gouden bergen voor iedereen maar als het erop aankwam bleken het
vergulde molshopen te zijn.
We waren kleine mensen die rondliepen, verloren, in overvolle
steden waar hele groepen feestvierders dronken slenterden of
dronken wilden worden uit verveling, of een verdriet dat ze zichzelf
niet wilden toegeven.
Tenslotte kwam de zon ook wel eens achter de grijze wolken
vandaan, voor wie ze wilde zien was ze er vaker, of we konden
zonder gewetensbezwaren doen alsof. Statistieken gaven een
rooskleurig beeld van de toestand, dus moest die wel goed zijn,
statistieken liegen niet, als het sommigen goed uitkomt. Niemand
leek schulden te hebben of had net een zenuwslopende
echtscheiding achter de rug, of kinderen die niet wilden studeren en
de buurt onveilig maakten.
We hadden gedanst en naar muziek geluisterd op oude en nieuwe
vinylplaten, die iets hebben van het idee zoals we zelf dachten te
zijn, of wilden zijn, onverwoestbaar, alleen wat krassen die je op de
koop toe neemt. De patine, zeg maar. Fats Domino, die we in
gedachten met zijn hoofd zagen schudden en gelukzalig lachen alsof



februari 2020 11

hij voor de poort van de hemel stond, Jerry Lee Lewis die met elke
vezel speelde en de piano mishandelde, Duke Ellington, en
Italiaanse schlagers voor de lol en omdat de taal ons liet meezingen,
de melodieuze klinkers die muziek zijn op zich.
De avond vloeit over in de nacht en daarop volgt een nieuwe
ochtend, een weg die open ligt, kansen, maar de rest blijft een
vraagteken, het mysterie van alle dagen. We hadden de hoofden
geteld, dat wil zeggen dat we er misten, vrienden voor wie geen
wensen nodig waren, ze zouden ze niet meer lezen, niet antwoorden,
het laatste blad hadden ze omgeslagen, het boek was uit.
We zagen ze voorbijkomen, met ons praten, lachen, ze lieten hun
glas vallen en vloekten, maar ze waren niet aanwezig, niet met hun
lijf en hart, en we hadden de behoefte om tussen de woorden die we
met elkaar spraken, zij die daar waren, om het te hebben over de
geweldige dagen die het leven kleur geven, de gemeenschappelijke
plannen, voor een toekomst die niet iedereen meer in zijn agenda
zou kunnen noteren of aanstrepen.
Hij stak de straat over, hier en daar lag een afgedankte kerstboom
op het voetpad, aan de overkant was een café dat er rustig uitzag,
geen pluimstrijkerij of lokkende verpakking. De naam had hem
aangetrokken, aangesproken: Het Eeuwige Leven kon geen betere
keuze zijn voor zijn gekneusde gemoed. Het rumoer was gaan
liggen, zoals dat van de wind wordt gezegd. Hij voelde de behoefte
aan een helder moment.
Achterin zat een man in het halfduister piano te spelen, traag, alsof
hij een berg aan het beklimmen was. Vroeger had in een plaats als
deze een jukebox gestaan, je gooide er een geldstuk in en koos je
favoriete muziek. Paul Anka, herinnerde hij zich, en de sigaretten die
je in een duister kruidenierswinkeltje kocht alsof het een zonde was.
Alles was veranderd.
De barman, een veertiger die betere dagen had gekend en zijn ogen
niet open leek te krijgen, wachtte. Toen de man zich omdraaide om
een fles uit de rij te pakken, zei hij: ‘Een oude!’ Hij vond het op dat



12 Letter 10

ogenblik beter te doen alsof hij het gewend was en hij daar wel vaker
langskwam.
De barman sprak niet, bromde wat, er waren te weinig klanten, de
drukke dagen waren voorbij en het leven moest weer op gang
komen. De mensen ook. Hij kreeg zijn glaasje en dronk. Buiten
schoten auto’s voorbij. Het interieur kwam kaal over, er zou geld
nodig zijn om de boel een beurt te geven. De jenever was scherp en
koud genoeg. Zijn maag kreunde.
De pianist wilde misschien ook wel een glas bier, hij zou hem er een
aanbieden, dat schept een band. Nieuwe vrienden maken. Er sterven
er en er zijn er anderen die de rangen komen aanvullen. De piano
zweeg. Alsof hij daarop had gewacht drukte de barman op de knop
van een transistorradio die binnen handbereik stond. Frank Sinatra
zong ‘Give me five minutes more, only five minutes more…’
Het eeuwige leven, dacht hij.

haiku

van riet

naast het modderspoor
geven stoppels in het veld

de verte terug
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‘Poëzie van het Beeld’ is een unieke tentoonstelling in Expog –
Kapellen van Guy Renders met meer dan 30 foto-kunstwerken
samen met Jan Van Damme en zijn tientallen keramiek-beelden
waarbij Wim Haazen poëzie geschreven heeft. Guy en Wim zijn
allebei lid van Kappa.
Ook op de bovenverdiepingen worden de bezoekers vergast op foto-
werken en authentieke gedichten die eventueel voorgelezen worden.
De vernissage heeft plaats op vrijdag 7 februari om 20u00 met als
ere-gast An Stokmans (schepen van cultuur). Als je erbij wil zijn, geef
dan vooraf een seintje op guyrenders@skynet.be .

Als voorsmaakje alvast een gedicht van Wim:

bercihtenbord
Poëzie van het Beeld

Mag ik
uitgestrekt en trotsig ingetogen laten

weten hoe ik ben
in samenspraak met mijn demonen

die ik ken

(terwijl jij droomt van
dichter willen komen)

Poëzie van het Beeld
Expog - Kapellen
08.02.2020 - 23.02.2020
Vrij: 19u00 - 22u00
Za, zo: 11u00 - 17u00
Vernissage: 07.02.2020 om 20u00
guyrenders@skynet.be
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YES!
Ivan Janssens
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Een draagtas voor kunst
Gedurende drie weekends, van vrijdag 2 tot zondag 18 oktober
organiseert Kappa in het garagecomplex in de Rozemaai Ekeren het
kunstevenement YES! Benjamin Verdonck is curator.
Met dit vervallen, reeds jaren in onbruik geraakte gebouw daagt
Kappa de kunstenaars uit. De garage en zijn omgeving met een heel
eigen verleden illustreert de onleefbaarheid en onze wijze van leven.
De eenzijdige mobiliteit, de sociale woningbouw, de ruimtelijke
wanorde, de problematiek van een randgemeente, de haven en de
industrie, de vooruitgang... met alle gevolgen voor het klimaat.
Het is aan de kunstenaars om deze ruimte opnieuw te laten leven, in
dialoog of contrast creatief te zijn en een artistiek antwoord te bieden
op de onleefbaarheid. Het is aan de kunstenaars om vanuit het
verval en de vergankelijkheid de inventiviteit en kracht alle kansen te
geven. YES!
Ook niet-beeldende kunsten komen aan bod. Een extra-uitdaging
voor de kunstenaars is de dialoog met de buurt.

Een nieuwe ontmoeting: maandag 2 maart 20u
Het project krijgt vorm met ontmoetingen van de deelnemers en de
curator. Alle geïnteresseerde kunstenaars zijn welkom op de derde
ontmoeting die plaats vindt op maandag 2 maart om 20 u in het
Jeugd- en Ontmoetingscentrum van de Rozemaai, Herman Vosstraat
1A, 2030 Antwerpen.
We verwachten je idee vóór 29 februari. Je stuurt dit naar Jeannine
Geertsen, jeannine.geertsen@skynet.be, Heizoomlaan 21, 2950
Kapellen, tel. 0032 486 56 52 53. Gewoon een A4-tje of minder. Je
concrete voorstel verwachten we vóór 31 mei.
YES! wordt een proces van samenwerken en samenspreken. YES!
wordt een draagtas waarin de kunst communiceert.
Meer info vind je op de website van Kappa.
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ART-uur, waarvan ook enkele leden deel uitmaken van Kappa,
kondigt graag een reeks lezingen ‘Woorden – beelden – klanken’
aan. De reeks die georganiseerd wordt in samenwerking met Het
Gemenebest, staat onder de B van Bruegel, Borges en Bach.
Bovendien is er een extra studiedag op zaterdag 14 maart ‘Kijken
naar kunst of kijken naar de glans van de dingen’ door Bart
Verschaffel.
Alle lezingen gaan door in het Kunsthuis Ernest Albert,
Hortensiadreef 31, 2920 Kalmthout.

Donderdag 27.02.2020 van 20u00 tot 22u00: Kijken naar Bruegel…
(Leen Huet). Kassa 7 euro.
Zaterdag 14.03.2020 van 11u00 tot 16u00: Kijken naar KUNST (Bart
Verschaffel). Vvk 10 euro, kassa 12 euro.
Donderdag 19.03.2020 van 20u00 tot 22u00: Gedichten van Jorge
Luis Borges (Guy Posson). Kassa 7 euro.
Donderdag 23.04.2020 van 20u00 tot 22u00: De Goldbergvariaties
van Bach (Geert Lernout). Kassa 7 euro.

Inschrijven: fonsbuyens@skynet.be of sine.vanmol@skynet.be
Vvk: storten op het rekeningnummer van ART-uur BE27 9730 9161
0773

berichtenbord
Lezingen
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De nieuwjaarsbrief
André De Nys
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Voor zover ik me nog herinner moet een nieuwjaarsbrief terugkijken
naar het voorbije jaar, goede voornemens formuleren voor de
toekomst, en de peter/meter ten slotte in bloemrijke stijl het
allerbeste toewensen.
Als ik nog dieper graaf in mijn schooltijdgeheugen weet ik ook nog
dat de nieuwjaarsbrief een uitloper is van een sterk religieus geladen
traditie. Het nieuwjaarsfeest is immers zo oud als het antieke
Babylon.
Ook daar al werd het rondmaken van een astronomisch jaar gevierd
met het voorlezen van een tekst: het Enoema Elisj. Het gedicht werd
in de  19e eeuw  ontdekt op kleitabletten  in de ruïnes van een
paleis/bibliotheek nabij het huidige Mosoel in Irak. De vondst dateert
vermoedelijk uit de  13e eeuw voor Christus en bestaat uit zeven
tabletten met spijkerschrift.
Het mythologische verhaal vertelt hoe de god Mardoek de

chaosdraak Tiamat doodt. Uit het
drakenlichaam wordt de aarde gemaakt en
de hemel waar de goden in konden wonen.
Vervolgens schiep de held eerst de dieren
en de planten om te eindigen met de mens.
Mardoek wordt uitgeroepen tot vader en
koning van de goden.
De link met Nieuwjaar is niet toevallig: het
jaarlijks declameren van het verhaal in die
tijd liet toe dat de toehoorders zich
herinnerden hoe de orde van de wereld op
magische wijze tot stand is gekomen.
Het gebruik om goede voornemens te
maken is tot vandaag daaraan gekoppeld:Mardoek en de draak
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tussen de champagne en de polonaise probeert elke gezonde geest
de chaos af te zweren. Met de moed der wanhoop wordt geprobeerd
om de eigen innerlijke wereld terug op orde te zetten.
Het charmante ritueel van de nieuwjaarsbrief heeft dus diepe wortels.
Het maakt deel uit van de wijze waarop we al eeuwen de chaos
proberen aan banden te leggen. Het geeft ons de kans om onze
ervaring te structureren. Om te herinneren en te vergeten, om een
plaats te geven aan spijt, dankbaarheid, anticipatie en belofte. In het
beste geval is het jaareinde een herijking van wat belangrijk en wat
onbelangrijk is.
En daarmee kom ik bij wat zowel mijn goede voornemen is als bij
mijn wens voor jou: een betere grip op de tijd!!! Onze gekende
tijdsritmeringen zoals dag en nacht, winter en zomer, ze worden
steeds jachtiger. We zijn voortdurend ‘actief’ maar juist dat constante
brandjes blussen maakt ons paradoxaal genoeg eigenlijk passief, in
de zin dat we te murw en te opgejaagd zijn om doelbewust te kiezen
wat we wel en niet willen. Of, zoals ik het mezelf en anderen te vaak
hoor zeggen: ik ‘word’ geleefd.
Het is mijn wens om onze tijd beter te besteden, beste lezer… om
meer bewust om te gaan met de tijd.
Dat zou mooi zijn, en verder zien we wel wat 2020 op ons pad
brengt.
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Moed en uitzichtloosheid
Rita Verbist
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Moed en uitzichtloosheid, tegenstellingen die een oorlogssituatie,
Syrië in dit geval, kan oproepen. Mijn aandacht gaat uit naar
onbekende helden, boven zichzelf uitstijgend, in een gevaarlijke en
uitzichtloze situatie. Het betreft mensen uit alle lagen van de
bevolking en hoe zij de moed vinden om anderen te helpen, met
gevaar voor eigen leven. Hoe ze soms het leven laten bij het redden
van anderen, zonder dat de wereld er even bij stilstaat. Mocht u dit
anders zien, dan kan het leiden tot een interessante dialoog. Zo
worden ook zij levendig gehouden.
De inhoud van onderstaande tekst werd samengesteld na het zien
van de Britse documentaire short-film (2016), waarbij men de
dagelijkse inzet van the White Helmets* kan volgen, alsook uit
artikels op het internet.
Als het bommen regent, stormen the White Helmets (de Witte
Helmen, Syrische vrijwilligersorganisatie) erop af. Op plaatsen waar
officiële hulpdiensten niet langer functioneren, riskeren deze
humanitaire vrijwilligers hun leven om iedereen in nood te helpen,
gewonden uit het puin te halen na bomaanvallen, ongeacht hun
religie of politieke overtuiging. Herkenbaar aan hun opvallend
hoofddeksel (witte helm), werken ze in de meest gevaarlijke plaatsen
en hebben ze de voorbije vijf jaren meer dan 100.000 levens kunnen
redden.
The White Helmets, sommigen voorheen werkzaam als bakker,
kleermaker, ingenieur, apotheker, schilder of schrijnwerker, student of
misschien nog een gans ander beroep. Velen hebben de ultieme prijs
moeten betalen voor hun medelijden en reddende acties, 252 onder
hen werden gedood terwijl ze het leven van anderen trachtten te
redden.
De vrijwilligers (zo'n 3.000) engageren zich tot het redden van
levens, langs alle zijden van het conflict, volgens het principe
‘menselijkheid, solidariteit, onpartijdigheid’ zoals beschreven in het
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internationaal humanitair recht. Dit
principe onderlijnt hun engagement
bij elke actie, reactie, of bij elk leven
dat gered wordt en blijft voor de
Syriërs in tijden van verwoesting,
een reddingslijn.
Hun inspirerende bijdragen heeft
hen erkenning bezorgd op het
hoogste, internationale niveau en ze
werden drie keer genomineerd voor
de Nobel Vredesprijs.

*The White Helmets: opgericht in 2014 als vrijwilligersorganisatie in
Syrië, met als doel burgerbescherming. Werd opgericht door James
Le Mesurier. In 2016 werd een Britse documentaire als shortfilm
uitgegeven die het dagelijks leven volgt van enkele White Helmets

----- Maandag, 11 november 2019 - De Britse stichter van the White
Helmets, James Le Mesurier, werd dood teruggevonden in Istanbul.
Hij zou ogenschijnlijk van een balkon gevallen zijn. Zijn dood wordt
aanzien als ‘verdacht’. Er zou een ‘uitgebreid’ onderzoek gevoerd
worden. Op 13 november werd door de Turkse onderzoekers
geconcludeerd dat er tot op heden ‘geen bewijs van foul play’
gevonden werd bij zijn dood.-------

James Le Mesurier
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Tussen twee reuzen
Yolande Van de Weerd
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Freiherr Hans von Bülow (1830-
1894) was een telg uit een adellijk
geslacht van staatslieden en
militairen. Zijn gaven gingen echter
een andere richting uit: de muziek.
Hij werd één der grootste pianisten
en dirigenten uit de 2e helft van de
19e eeuw.
Maar één feit maakte zijn leven
moeilijk en interessant. Hij leefde
tussen twee geniale componisten:
Franz Liszt (1811 – 1886) en Richard
Wagner (1813 – 1883). Deze twee
giganten zullen zijn leven voor een
groot deel bestemmen.
Hans kreeg pianoles van Liszt, die
hem al gauw andere opgaven
toevertrouwde. Kopiëren van partituren, repetities en later ook
lesgeven.
Zo leerde de jonge en begaafde Hans één der beide dochters van
Liszt kennen, Cosima.
(Als kind maakte ik een reisje met mijn vader en mijn nonkel naar de
waterval van Coo. Mijn nonkel Jules gaf me daar een popje in
klederdracht cadeau. Ik noemde het Cosima. Toen ik enkele jaren
later het leven van de grote meesters bestudeerde ontdekte ik waar
Cosima Liszt haar naam vandaan had. Franz bezocht met zijn
maîtresse Marie D’Agoult, die haar man en kinderen voor hem in de
steek had gelaten, Italïe. En in Como werd Marie zwanger van hun
eerste kind, de latere Cosima Wagner.)

Franz von Lenbach -
Hans von Bülow
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Cosima en Hans werden verliefd en traden in het huwelijk. Liszt was
heel gelukkig met deze verbinding tussen zijn geliefde dochter en de
jonge von Bülow. Twee kinderen werden geboren.
Toen verscheen Richard Wagner op het toneel. Liszt geloofde in de
visioenen van ‘de muziek van de toekomst’ en ondersteunde Wagner
op elke mogelijke wijze. Ook financieel.
De verwaande Wagner verliet zijn zieke vrouw, de toneelspeelster
Minna Planer, en kwam na enkele avontuurtjes bij Cosima terecht.
Een wereld brak uiteen. Want Bülow was, naar voorbeeld van Liszt,
totaal gewonnen voor deze nieuwe muziek. Hij was ondertussen een
gedreven dirigent geworden en door Wagner geroepen bij de
uitvoering van zijn muziekdrama’s.
De situatie ontplofte. Cosima verliet Hans. Liszt brak met Cosima.
En Bülow, hij vergaf na een tijdje zijn idool Wagner en dirigeerde ‘Der
Ring der Nibelungen’. Ook Liszt vergaf, veel later, Cosima en bleef
Wagner trouw, als bewonderaar van diens muziek.
De naam van Hans von Bülow ging echter niet enkel de
geschiedenis in als schoonzoon van Liszt en eerste echtgenoot van
Cosima, ook niet als één der grote Wagnerianen, maar wel als de
eerste dirigent van de wereldberoemde Berliner Philharmoniker.

Enkele grote namen uit het militaire geslacht von Bülow :
Johann Albrecht: Pruisisch generaal onder Frederik de Grote
Friedrich Wilhelm: Pruisisch Generaal bij de slag van Waterloo
Bernhard Heinrich: Rijkskanselier (1900-1909) tijdens het Duitse
Keizerrijk
Karl Wilhelm: Aanvoerder van de slag bij de Marne tijdens W.O. I
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Cool Japan
André De Nyste
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Onze fascinatie voor Japan is eeuwenoud. Na het typische Japanse
lakwerk en het fraaie porselein komen in de 19e eeuw ook de
prentkunst en schilderijen naar de westerse wereld overgewaaid.
De mysterieuze Japanse cultuur heeft eveneens een lange traditie in
geïllustreerde verhalen die ze ‘manga’ noemen. Begin 20e eeuw
worden de eerste Japanse tekenfilms of ‘anime’ gemaakt. De korte
zwart-wit filmpjes zonder geluid worden een bron van inspiratie voor
de latere Disney-wereld.
In een meer recent verleden ontwikkelde zich in Japan een typische
stijl voor het afbeelden van kinderen en jonge meisjes met uitermate
grote ogen: de kawaii-kunst.
Kawaii betekent schattig, maar tegelijkertijd ook onvolwassen,
hulpeloos en kwetsbaar. De kawaii-cultuur is ontstaan als protest van
meisjes die zich verzetten tegen het harde labeur en de verstikkende
eisen van de maatschappij. Kawaii wordt één van de meest
typerende kenmerken van de Japanse popcultuur. Ook vandaag nog
betalen vele volwassenen grof geld om iets van hun onschuldige
kindertijd terug te kopen.
‘Puff Marshie’ is een typisch voorbeeld van kawaii-kunst. Ze lijkt op ’t
eerste zicht schattig, maar wie aandachtig kijkt ontdekt een verbeten
trekje achter haar glimlach. De drie miniatuurversies in de
tentoonstelling proberen hun dieperliggende gevoelens te verbergen.
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In feite zijn ze boos en ietwat teleurgesteld. Samen met de poeslieve
‘Hello Kitty’ zijn deze figuurtjes goed voor een spectaculaire
merchandising.
Video games… nog zo’n belangrijk exportproduct van Japan! Ze zijn
één van de belangrijkste bronnen van vermaak geworden. Qua
omzet laten ze vandaag de filmindustrie ver achter zich. Of het nu op
computer, console of smartphone is, de kans is groot dat je ooit een
Japans spelletje hebt gespeeld.
In 1981 start Nintendo met ‘Super Mario’. De intussen
wereldberoemde Italiaanse loodgieter met snor en tuinbroek verovert
de wereld. Enkele jaren later brengt Nintendo de populaire Gameboy
op de markt.
En ja… ook ‘Pokemon’ is present in het MAS. In 1999 is hij voor het
eerst te zien op de Belgische televisie. Het pocket monster wordt een
megasucces dankzij games, speelkaarten, knuffels...
De goed gedocumenteerde tentoonstelling in Antwerpen zet ook
minder commerciële aspecten van de Japanse cultuur in de kijker. Je
krijgt interessante duiding bij specifieke tekentechnieken, design en
mode, Nello en Patrasche…
Vergeet ook robot Pepper niet. Hij wacht je op aan de uitgang voor
een goed gesprek.

Cool Japan
MAS - Antwerpen
18.10.2019 - 19.04.2020
Di t/m zo: 10u00 - 17u00
www.mas.be
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Lucien Denissen

OK, boomer!

De eerste ontmoeting met mijn nieuwe buurvrouw was op een
zondag na Allerheiligen, in pyjama. Zij althans. Net toen ik wilde
aanbellen deed zij spontaan open. Ze liep toevallig in de inkomhal en
had mij zien komen op de trappen naar haar voordeur. Bellen had
overigens niet geholpen, want de bel deed het niet, net als bij
Samson en Gert (toen nog een stel). Eigenlijk had ik dat vooraf
kunnen denken: ook bij de buren was de stroom uitgevallen. In vol
ornaat legde zij uit dat facebook haar verteld had dat de ganse straat
zonder stroom zat, ten gevolge van een probleem met een
ondergrondse leiding. Overigens hadden ze gisteren al in sommige
kamers geen licht meer, merkwaardig toch. Alsof het treiteren van
Fluvius selectief gebeurde!
Na deze vlotte babbel, een spraakwaterval eigenlijk, wenste ik haar
‘nog veel plezier hier’. Tot hiertoe hadden we alleen in de tuin
kinderen zien spelen, en een hovenier nieuwe gazon zien
aanleveren. Maar nu was mijn angst voor een anonieme samenleving
dus tegelijkertijd opgeheven.
De bevestiging van de panne maakte onze eigen situatie terug
overzichtelijk. Voorlopig geen probleem: onze diepvries houdt het nog
wel even uit, de vloerverwarming staat nog warm, er is daglicht in
overvloed, de batterij van de laptop kan nog twee uur verder. En de
zevende dag is veel geruster zonder tv-debat.
Warm water maken voor thee is al wat moeilijker, hoe je ook uithaalt
tegen de waterkoker. Dan maar een pannetje water op het gasvuur
zetten, niet? Er komt wel gas uit, maar een elektrische vonk
ontbreekt! Waar zijn de stekskes? Ginder bij de kaarsen die we soms
onder de foto’s van geliefden branden.
Het begint stilaan te dagen hoe afhankelijk we zijn van elektriciteit,
maar nog geen paniek, want wij kunnen wel even zonder, niet? Tot
we ons realiseren dat we in de namiddag nog naar Carmen gingen,
niet die van Xavier, maar die van Bizet, de Fransman die mee de
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Spaanse canon schreef. Maar hoe moet het dan met onze intussen
geautomatiseerde garagepoort?
Ik overweeg om vrienden-medecarmenieten op te bellen, of ze
kunnen langskomen en taxi spelen? Voorbarig, want misschien is het
euvel straks opgelost. Of kunnen we de poort niet manueel
openkrijgen om buiten te rijden, dat hebben we toch al eens gedaan?
Waar ligt de handleiding? Een snel telefoontje naar de producent (ja
ja, bereikbaar op zondag) vertelt ons dat je gewoon aan de koordjes
moet trekken, en daarna aan de poort, en hup, daar gaat ze!
Net als ik tevreden in de keuken terugkeer, springt het licht weer aan
en kan het zorgeloze leven verder gaan. Toch realiseer ik me nu des
te meer hoe mensen in de miserie kunnen geraken als, vaak in
combinatie met wateroverlast door regenvloed of klimaatstormen, het
gebrek aan elektriciteit alles platlegt: openbare en private verlichting,
verwarming, communicatie, huishoudapparaten. Ze proberen dan
alleen nog weg te geraken naar betere oorden.
Je ziet op tv al die ellende voor je zoals je naar een rampenfilm kijkt,
een Titanic, spannend maar ver-van-mijn-bed. Het geeft bijna een
superioriteitsgevoel, zo van: ‘het zijn maar losers, ze krijgen in dat
land de infrastructuur niet onder controle.’ Maar is dat niet te vroeg
victorie gekraaid? Misschien zingen we binnen twintig of dertig jaar
een toontje lager, als ook hier alles overstroomt, en wij op het plat
dak moeten kruipen en de helikopter afwachten. Dan gaat onze
elektrische auto ons ook niet meer redden. En zelfs je intussen bijna
versleten elektrische fiets geraakt dan niet meer opgeladen.
Misschien parkeren we maar best een bootje op zolder.
Maar voor het zover is zal het onze tijd wel duren, zeker? We zien
wel wat het wordt, en laten ons drijven op de maalstroom van de tijd.
‘En wat met onze kleinkinderen?’ hoor ik u al zeggen. ‘Wat ’n
egoïsten toch, die boomers!’
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Agenda

Poëzie van het Beeld - Guy Renders, Wim Haazen, Jan Van Damme
08.02.2020 - 23.02.2020, Expog - Kapellen
Vrijdag: 19u00 - 22u00
Zaterdag en zondag: 11u00 - 17u00
Vernissage: 07.02.2020 om 20u00

Klanken van Vrijheid - Echt Gebeurd (Madeleine Nieuwlaat)
08.03.2020 van 14u00 - 18u00, Zaal Born - Park van Brasschaat

Louwke Poep
09.05.2020 - 17.05.2020, Expog - Kapellen
Zaterdag en zondag: 11u00 - 17u00
Vernissage: 08.05.2020 om 20u00
Ontmoeting voor deelnemers: 04.02.2020, De Oude Pastorie -
Kapellen
Inschrijven vóór 29.02.2020 bij jeannine.geertsen@skynet.be

YES!
Oktober 2020, Rozemaai - Ekeren
Derde ontmoeting: 02.03.2020 om 20u00, zaal Jes - Antwerpen
Idee insturen vóór 29.02.2020 bij jeannine.geertsen@skynet.be
Concreet voorstel inleveren vóór 31.05.2020

Lezingen ART-uur in Kunsthuis Ernest Albert - Kalmthout
27.02.2020 om 20u00: Kijken naar Bruegel
14.03.2020 om 11u00: Kijken naar KUNST
19.03.2020 om 20u00: Gedichten van Jorge Luis Borges
23.04.2020 om 20u00: De Goldbergvariaties van Bach

Activiteiten van KAS - www.kasattenhoven.be
22.02.2020 om 20u20: Quadro Mudanza, 't Kerkske - Kapellen
13.03.2020 om 20u20: Tussen zussen, 't Kerkske - Kapellen
28.03.2020 om 20u20: Tom Helsen, 't Kerkske - Kapellen
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