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Letter Tien in april 2020
Marianne Nieuwinckel
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Letter Tien in juni 2020

De tijd tussen de vorige editie van Letter Tien en dit juni-nummer is
waarschijnlijk voor ieder van jullie vreemd en verwarrend geweest.
De lockdown heeft bij iedereen sporen nagelaten; het is niet
gemakkelijk om je vertrouwde leven helemaal aan te passen aan de
vele maatregelen en te moeten kiezen wie je wel of niet in je bubbel
binnen laat.
Gelukkig kan kunst dan misschien niet echt de wereld redden, maar
ze zorgt alleszins voor troost, hoop en soms ook wel voor humor.
Stilaan gaan musea weer open, onder strikte voorwaarden, maar
podiumkunsten zijn (bij het ter perse gaan van dit boekje) nog steeds
taboe. Maar wat is er ondertussen online allemaal te ontdekken!
De heropening van de musea geeft André alvast weer volop ruimte
om zijn gewaardeerde tentotips aan te bieden. Check de regels van
het museum, zet je mondmasker op en ga erop uit!
We hopen en verwachten dat onze Kappa-leden niet bij de pakken
zijn blijven zitten maar hun – extra – tijd hebben kunnen besteden
aan het creëren van nieuwe kunstwerken, of het nu gaat om
schilderijen, beeldhouwwerken, foto’s of gedichten.
Wim Haazen laat in deze Letter Tien alvast het poëtische resultaat
zien van zijn overschouwing van de wereld in coronatijden. Sterk! En
hij heeft een verrassing in petto…
Yolande sluit haar minireeks over het Beethovenjaar af en vertelt
weer een interessante muzikale anekdote. En waar Lucien in april
knipoogde naar Boccacio, laat hij zich deze keer inspireren door Paul
Van Ostaijen.
En wat met de eigen Kappa-activiteiten? De tentoonstelling Louwke
Poep is helaas niet kunnen doorgaan, maar uitstel is geen afstel. En
met frisse moed storten vele van onze creatieve leden zich op de
volgende uitdaging: YES! Zo hoort dat!
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bijde
coverGabriëlla Cleuren is een Belgische kunstschilder, geboren in 1942.

Ze studeerde Nordic Art and Music aan de Universiteit van Oslo
(Noorwegen, 1965). Na een aantal omzwervingen heeft ze zich
voorgoed gevestigd in Sint-Niklaas. In 2016 werd zij lid van de
Rainforest Art Foundation Europe en ontving de Red Line Art Works
award in 2017.
Dat zegt heel wat over deze kunstenares. Haar werk, dat bijzonder
kleurrijk en expressief is, vervlecht haar innerlijke wereld met die van
de buitenwereld. Zelf zegt ze, geïnspireerd door Goya, met haar
kunst een kritische stem te willen laten horen over wat er omgaat in
de wereld: oorlogen, intolerantie, vluchtelingen, de vernietiging van
het leefmilieu,…
Zo ook het werk op de cover: dit beeld toont de bedreiging waaraan
moeders en kinderen altijd weer blootgesteld worden. Een moeder
die vertwijfeld haar kinderen beschermt en neerduikt voor een
bedreigende aanval. Het beeld spreekt voor zichzelf.
Voor Cleuren is kunst veel meer dan een métier. De kunstenaar
creëert en hanteert een eigen taal die door de toeschouwer eerst
geleerd zou moeten worden om het werk ten volle te kunnen
ontcijferen. Dat is niet altijd mogelijk, want iedereen geeft zijn eigen
invulling vanuit zijn eigen achtergrond of wereld. Maar juist dat werkt
verrijkend.

Protecting - Gabriëlla Cleuren

Gabriëlla Cleuren: Reflecties
De Salons - Sint-Niklaas
14.06.2020 - 09.08.2020

Do en vrij: 13u30 - 17u00
Za: 13u00 - 17u00
Zo: 11u00 - 17u00

Raadpleeg de actuele toegangsmodaliteiten op de website
www.museasintniklaas.be

Cover: Cleuren, Gabriëlla: Protecting (2012)
Highly pigmented acrylics on prepared Steinbach 250/300 g/mg paper

73 x 110 cm
catalogusnummer [BNOW00174OW]
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Jules Schmalzigaug
André De Nyste
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Door de technologische vernieuwingen krijgt de westerse wereld een
compleet nieuw gezicht in het begin van de twintigste eeuw. In de
straten verschijnen trams en auto’s, reclameborden en
telefooncellen,… In Italië ontstaat zelfs een nieuwe kunststrekking:
het futurisme.
De vernieuwende schilders en schrijvers focussen op een
veelbelovende toekomst, gekenmerkt door snelheid en beweging.
De Antwerpse kunstschilder Jules Schmalzigaug (1882 – 1917)
ontdekt het werk van de Italiaanse futuristen in 1912 in Parijs. Het
wordt voor hem zo’n indrukwekkende openbaring dat hij kort daarna
naar Venetië reist en aansluiting zoekt bij de avant-garde
kunstenaars. De vriendschap met de Italianen groeit en in 1914 mag
hij zijn nieuwste schilderijen samen met hen tentoonstellen in Rome.
Schmalzigaug is vooral gefascineerd door beweging en lichtvibraties.
In Venetië werkt hij zelfs een eigen kleurenleer uit: de panchromie.
Zijn theorie wil ons ervan overtuigen dat lichtinval een invloed heeft
op de manier waarop je de kleuren ziet. Hij onderscheidt kleuren die

licht geven (lichtkleuren) en
kleuren die licht absorberen
(viltkleuren).
Bij de uitbraak van de Eerste
Wereldoorlog vlucht Schmal-
zigaug naar Den Haag. En
ook daar werkt hij verder aan
zijn raadselachtige en
intrigerende experimenten
met licht en kleur.
Hij wordt de Belgische
pionier van het futurisme. In



juni 2020 5

1917 komt, door zelf-
doding, een abrupt einde
aan wat een merk-
waardige carrière had
kunnen worden.
Op ’t eerste gezicht ogen
zijn futuristische schil-
derijen als abstracte
composities. Tegelijkertijd
lijkt het wel of we naar
‘iets’ kijken doorheen een
caleidoscoop.
Blijf wat langer kijken! Kijk
bijvoorbeeld mee naar het
werk ‘Ritme van lichtgolven, straat, zon, en menigte’ uit 1916.
De compositie toont een zonovergoten stadsbeeld. We zien hoekige
kleurvlakken, nerveuze verftoetsen en gebogen lijnen. Alles dwingt
het oog van de kijker in een draaiende beweging, met de klok mee.
In het midden wordt een open marktplein gesuggereerd, gevat in een
zinderend zonlicht. Daaronder een massa mensen op wandel in
drukke straten. Rechts boven nog enkele industriële hoge schouwen
en een brug.
Hoe langer je kijkt, hoe meer je meent te herkennen. De warme
kleurtinten zorgen voor een opgewekte vakantiesfeer. Een diepere
betekenis moeten we niet zoeken achter dit tafereel. De essentie is
beweging, licht, ritme en ruimte.
Vanaf 1 augustus is het werk van Schmalzigaug niet alleen te zien in
de galerie Ronny van de Velde in Knokke maar ook in galerie de
Rossaert te Antwerpen.

Ritme van lichtgolven, straat, zon, en
menigte (1916)
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Waar in Knokke de nadruk zal liggen op het futuristisch werk - zowel
schilderijen als tekeningen - zullen in Antwerpen de verschillende
periodes uit zijn werk te zien zijn: Venetië 1905 – 1906, de Brugse
periode 1907 – 1911, Venetië 1912 en Den Haag 1915 – 1917.
Hoog tijd om deze veel te onbekende Belgische kunstenaar beter te
leren kennen!

haiku

van riet

heen en weer bellen
om plannen te wijzigen -

de eerste vlinder

Jules Schmalzigaug
Galerie Ronny Van de Velde - Knokke

Galerie Rossaert - Antwerpen
01.08.2020 - 11.10.2020

Raadpleeg de actuele toegangsmodaliteiten op de website
www.ronnyvandevelde.com
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In het begin van de 19e eeuw was Ludwig van Beethoven een
bewonderaar van de Franse rijzende politieke ster Napoleon
Bonaparte. De componist was van plan zijn 5e pianoconcert (dat we
nu kennen onder de naam Emperor) op te dragen aan Napoleon.
Doch nadat deze zichzelf tot keizer kroonde in 1804 schrapte
Beethoven de naam van het op dat moment nog onvoltooide
manuscript, dat pas in 1809 voor het eerst werd opgevoerd.
Dit pianoconcert was meteen het laatste in de rij.
In de strijkkwartetten doorliep Beethoven net zo’n grote evolutie als
in de pianosonates. In de jonge werken nog Mozartiaanse klanken
om in de laatste kwartetten een onaardse sereniteit te bereiken die in
het genre ongeëvenaard was – en bleef.
De sonates voor piano en viool zijn erg bekend bij het
muziekminnend publiek. Wie kent niet de beroemde ‘Kreutzer’
sonate. De Belgische violist Arthur Grumiaux (1921 - 1986) nam deze
in de vijftiger jaren van de vorige eeuw op met de fameuze Clara
Haskil (1895 – 1960) aan de piano. Deze bijzondere pianiste vond de
dood na een val van de trap in een Belgisch station.
Grumiaux was waarschijnlijk de laatste schakel in de historische
Belgische vioolschool van Charles de Bériot (1802 – 1870) over
Henri Vieuxtemps (1820 – 1881) en Eugène Ysaye (1858 – 1931).
Beethoven schreef slechts één opera, ‘Fidelio’. Een uitzondering in
het toenmalige repertoire want het Italiaanse belcanto was zeker niet
‘zijn’ ding.
Beethoven is nog steeds de meest bekende klassieke componist bij
het grote publiek en er zal zo vlug geen andere komen die grotere
populariteit geniet. En het hele jaar door wordt in het klassieke
muziek milieu extra aandacht aan deze reus besteed.
Geniet ervan!

m
uzikale

verjaardag
2020 Beethovenjaar (slot)

Yolande Van de Weerd
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Wim Haazen kondigt zijn nieuwe gedichtenbundel ‘Huiver’ aan. Hij
zegt hier zelf over:
‘Deze bundel bevat 20 gedichten over de bijzondere trillingen die bij
vele mensen bovenkomen in coronatijden.
Kritische gedachten, angstige reflexen die zich van ons meester
proberen te maken, suggesties om ermee om te gaan, pogingen van
onze ratio om ons voor te stellen hoe de toekomst er zou kunnen
uitzien op korte en langere termijn, peilen naar de diepere oorzaken
van zo’n pandemie...
Geen definities, wel verscheiden echo’s die bij mezelf en bij anderen
te horen en te voelen zijn…’
Er mag geen commerciëel gebruik gemaakt worden van de bundel
zonder schriftelijke toestemming van de dichter. Maar als je graag de
eerste reeks van 10 gedichten toegestuurd krijgt - gratis - dan kan je
de bundel 'Huiver' zelf samenstellen/afprinten. Mèt titelblad. Stuur je
aanvraag naar wim.haazen@pandora.be en je krijgt de reeks
toegestuurd in pdf.
Alvast twee gedichten als voorsmaakje!

Wim Haazen - poëzie
be

ric
ht

en
bo

rd
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Wat we in zo’n twee, drie generaties als normaal
zijn gaan beschouwen en geloven

vastgelegd in rolpatronen en gewoontes
vaak bestempeld als behoeftes - of symptomen -

is niet meer

Nog even compenseren door te
harken in de tuin, veel zeuren, soms ook kreunend
auto nog eens wassen, hogedruk gebruiken voor

de oprit, gevelstenen, straat met veel te
vies plaveisel, takken gaan verhakselen,

het groen beheren en zo alles overheersen want

het kan toch niet dat deze flinke generatie
een en ander op zal moeten geven, toch!!

Bedenkend mediteren dat we als een God
de wereld kunnen domineren

helpt ons om te springen in de luchtkastelen of
verwoed-verwaand te joggen in de eerder

zelden platgetreden parken

Morgen gaan we weer een keertje met zijn allen
file rijden naar de zee!

Ja, bij mijn God, ik zweer het!!
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Oude desem
krijg je niet gekneed

met bange vingers kan je zelden
voedsel genereren want
te taai, te fel gezouten of

te overladen met
bevreesd

Beter
jonge handen laten

zoeken naar
tot nu verbloemde wijsheid

Inzicht groeit van onderuit
niet omgekeerd!
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Podium aan huis

André De Nys

Bekijk gratis opnames van meer dan 60 podiumvoorstellingen voor
jong en oud.
Dans, theater, comedy, opera,… elke dag komen er nieuwe
voorstellingen bij. Via Podium Aan Huis bundelen gezelschappen,
kunst- en cultuurhuizen virtueel de krachten om jou te blijven
ontroeren en ontspannen. Door de coronacrisis is de magie van de
live beleving even onbereikbaar. Geen nood, want als de zalen
moeten sluiten, dan komt de voorstelling gewoon naar je toe. Veel
kijkplezier!
www.podiumaanhuis.be

Podium Aan Huis

Kan een podcast ‘kunst’ zijn? Jazeker, want als hij goed gemaakt is,
kluistert hij je aan je radio of computer en geniet je van ware
vertelkunst!
Een echte aanrader is ‘El Tarangu’ van Radiocollectief Schik. Ik heb
helemaal niets met wielersport, maar dit ongelooflijke zesdelige
verhaal over Lucien Van Impe die in 2003 een afspraak heeft met
zijn wielervriend José Manuel Fuente ‘El Tarangu’ – zeven jaar na
diens dood – hield mij stevig in de ban. Een reeks over allerlei
vormen van liegen en bedriegen en een zoektocht om het geheim
van El Tarangu te ontsluieren…
www.vpro.nl/programmas/El-Tarangu.html , ook te vinden bij de
podcasts van Radio 1.

El Tarangu
Marianne Nieuwinckel
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Memories - Maaike Leyn
André De Nyste
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Maaike Leyn (° Kortemark 1975)
tekent met houtskool en
pastelkrijt.
Ze duwt de pigmenten
rechtstreeks op het papier of op
ruw, ongeprepareerd schilder-
doek. Op die manier ontstaan een
wazige, fluweelachtige en
mysterieuze beeldvorming.
Het uiteindelijke kunstwerk wordt
vaak gewoon tegen de muur
gespijkerd, zonder frame, zonder
kader.
Op ’t eerste gezicht tekent Leyn
geen wereldschokkende taferelen:
een landschap, een hond, gebouwen die ruïnes zijn geworden,… De
mens lijkt wel uit het universum verdwenen. Zijn aanwezigheid blijft
voelbaar, maar slechts in de vorm van een afdruk of een subtiel
spoor.
Waar is die mens? Is hij uitgestorven door een wereldwijde
pandemie? Is hij vernietigd door een onleefbaar geworden
ecosysteem? Of heeft de mens zich even verstopt, in afwachting van
betere tijden?
Op het canvasdoek zien we een lichtjes opwaaiend gordijn, en een
leegstaande containerwoning op palen. Even verder werd een jurk
achteloos op de grond gesmeten.

Paalwoning 3 (2019)
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We zien ook kwallen. Ze herinneren ons aan levensvormen die
miljoenen jaren geleden leefden. Wellicht zal de mensheid nooit zo’n
lang levenslot beschoren zijn.
De tekeningen van Maaike Leyn zijn schaduwen van een grimmige
werkelijkheid. Ze laten de kijker achter met een onbehaaglijk gevoel.
In de zeshonderd jaar oude Jeruzalemkapel op het indrukwekkende
Adornesdomein in Brugge worden eeuwenoude relikwieën en
middeleeuwse artefacten bewaard die herinneringen oproepen aan
vergane glorie. De kapel is tegelijkertijd de ideale setting voor deze
mysterieuze tentoonstelling.
Raadpleeg de website van het museum vóór je bezoek. Controleer of
de openingsuren nog actueel zijn.

Gordijnen (2018)

Memories - Maaike Leyn
Adornesmuseum - Brugge
18.05.2020 - 29.08.2020
Ma t/m vrij: 10u00 - 17u00
Za: 10u00 - 18u00
www.adornes.org
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Kappa nodigt uit!
Ivan Janssens
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Het is als een open deur intrappen als we stellen dat het voor
niemand eenvoudig is te leven in een tijd waarin bijna alle deuren
dicht gingen. Dit is ook zo voor creatieve mensen. Dit is ook zo voor
de culturele verenigingen.
Toch geven we niet op. Ook Kappa niet. Kappa nodigt uit om kunst
te blijven maken en om van kunst te blijven genieten.

Louwke Poep 2.0
Tijdens de maand mei hadden Kappa en de 30 kunstenaars graag
het kunstproject Louwke Poep over macht en onmacht, verdriet en
troost, kracht en hoop voorgesteld. Het thema is van alle tijden en nu
meer dan actueel.
Maar Kappa heeft de tentoonstelling moeten uitstellen. Dit naar maart
volgend jaar. Ondertussen kan je al virtueel kennismaken met een
aantal werken via de link https://kappakunstplatform.be/louwke-poep-
virtueel/.

Jan Daneels - Faces
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Met een ! YES!
Het kunstproject YES! heeft in deze coronatijd een bijkomende
betekenis gekregen. Na alle maanden van lockdown, onzekerheid en
zorgen kan YES! een positief antwoord zijn om er opnieuw tegenaan
te gaan. Het project YES! was al eerder geconcipieerd als een
antwoord op de vergankelijkheid en het verval. Met YES! konden de
kunstenaars ook een antwoord bieden op onze manier van leven en
de invloed op de omgeving.
Kappa heeft al heel veel ideeën ontvangen van geïnteresseerde
kunstenaars. Nu is het tijd om deze ideeën in concrete voorstellen te
gieten. In het voorstel worden zo veel mogelijk gegevens opgenomen
over de inhoud en vorm van het werk. Ook info over hoe het werk
kan tentoongesteld worden. Graag zo spoedig mogelijk indienen; de
voorziene inschrijvingsdatum was 31.05.2020, ga daar niet te ver
over a.u.b.!
YES! gaat door van 02.10.2020 - 18.10.2020 in het garagecomplex
Rozemaai.
Meer info: https://kappakunstplatform.be/yes/

Meer info over Kunstplatform Kappa vind je op
kappakunstplatform.be
of
www.facebook.com/kunstplatformkappavzw
Je kan deze facebookpagina liken en dan ontvang je alle nieuwtjes
heet van de naald.
Heb je vragen of voorstellen? Aarzel niet om contact op te nemen
met info@kappakunstplatform.be
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niemand weet hoe lang het nog duurt:
wie moet je het vragen?
niet de treinconducteur, niet de leraar, niet de dokter
ze zijn allemaal druk in de weer,
spreken de taal van hun consignes
en trekken zich straks terug in hun eigen schulp.

je kan op zoek gaan naar profetische bronnen.
analisten maken bedenkingen,
pro’s en contra’s
bekvechten, spelen graag welles-nietes.

wat mag je doen, wat kan je doen, wat moet je doen?
of wat moet je laten?
uiteindelijk eten we boterhammen en drinken we soep
we fietsen of stappen op onverkende paden
iedereen loopt rond met een excuus:
sauve qui peut
iemand helpen lijkt haast verboden.

dat is eigenlijk nog het ergste:
het wordt moeilijk om van iemand te houden
of om het te zeggen, laat staan te tonen.
wie vindt een pil
om het empathisch vermogen te herstellen?
er zijn er die voor minder
een standbeeld gekregen hebben.

overpeinzing
Regen (lees riején)

Lucien Denissen
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Een kleine ondeugd
Yolande Van de Weerd
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Sergei Rachmaninov (1873 – 1943) was zeker één der grootste
pianisten van zijn generatie.
Toen hij jong was studeerde hij niet graag op zijn instrument omdat
hij gedreven was naar compositie en zijn tijd liever daarmee
doorbracht dan met saaie technische vingeroefeningen. Doch het lot
zou er anders over beslissen.
Tijdens en kort na de Russische revolutie (1917) vluchtten bedreigde
grondbezitters, kunstenaars en geleerden uit angst voor vervolging
en repressies door de opkomende communisten na de ineenstorting
van het Tsarenrijk.
Rachmaninov scheepte in naar Amerika met vrouw en dochters.
Doch, berooid als hij was, moest hij voor zijn gezin een nieuw
bestaan opbouwen.
Als veertiger zette hij zich aan de studie die nodig was om als
virtuoos carrière te maken. Door zijn ongewone begaafdheid werd hij
vlug een gevraagd publiekstrekker. Opnamen op plaat en op het
fameuze rollensysteem ‘Ampico’ geven ons ook vandaag nog een
idee van zijn ongelooflijk talent.
Maar welke meesterwerken had hij ons nog als componist kunnen
schenken zonder deze ‘broodnodige’ carrière?
Gauw werd hij bekend als Chopinspecialist. Maar toen hij het waagde
slechts enkele noten toe te voegen aan het slot van Chopins 2e
sonate bracht hem dit heftige kritiek op van puristen waaronder de
jonge Claudio Arrau (1903 – 1991).
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Rachmaninov, die de muziek van de Pool enorm bewonderde, had
zeker nooit de bedoeling een ‘verandering’ hoe miniem ook aan te
brengen. Maar hij was gedreven ‘in trance’ en daar de opname
verder liep kunnen we in 2020, op de cd met de technische
remastering om het geruis enigszins weg te krijgen, deze kleine
‘ondeugd’ opmerken.
Dit geldt alleszins enkel voor de insiders wat deze muziek betreft.
Maar Chopin blijft Chopin en daarvan was een muzikale reus als
Sergei Rachmaninov zich zeker voor 100% bewust.
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Zou het kunnen...
André De Nys
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Zou het kunnen zijn…
dat terwijl we even stil vallen,
de aarde kan helen?
Dat, nu van alles verandert en stopt,
de natuur weer door kan gaan?

Zou het kunnen zijn…
dat, nu de wereld vertraagt,
vriendschap en respect kunnen versnellen?
Dat druk zijn en naar buiten racen,
rust vinden en naar binnen keren wordt?

Zou het kunnen zijn…
dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner worden,
dat we dan ons eigen grote hart weer kunnen voelen?
Dat, als we elkaar nodig hebben,
we herontdekken hoe samenhorigheid voelt?

Zou het kunnen zijn…
dat een nieuwe wereld wordt geboren,
dat dankbaarheid en waardering voor elkaar terugkeren?

Zou het kunnen zijn…
dat het zo ‘moet’ zijn,
dat de creativiteit kan heruitgevonden worden?

Sinds half maart ziet onze wereld er radicaal anders uit.
Het leven vertraagt en in het ontmoeten van de andere schuilt
gevaar…
Voor velen onder ons ontstaat extra tijd. De vraag is: kunnen we die
op een positieve en creatieve manier aanwenden in ons atelier?
Want als de kunstenaar noodgedwongen iets ‘moet’, lukt het dan nog
wel?
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Je zou de corona lockdown kunnen zien als een simulatie van een
artist in residence.
Alsof je met een goed voorbereid plan bij je nieuwe tijdelijke plek
aankomt, en dat je plannen dan opeens onuitvoerbaar blijken te zijn,
om welke reden dan ook.
De truc is om niet gefrustreerd te geraken door al die dingen die je
niet meer kan doen. ‘Hoe meer je jezelf beperkt voelt, hoe
vruchtbaarder je wordt in uitvinden.’ (citaat Soren Kierkegaard )
Vertrouwd en geconditioneerd denken heb je echt niet nodig in je
creatieve proces.
Terugvallen op oude notities kunnen echter wel helpen om een nieuw
project op gang te trekken. Neen, natuurlijk geen repetitieve output…
aanpassingen en afwijkingen zijn de uitdaging. Iets dat vroeger in je
hart geleefd heeft kan je heruitvinden, herschikken, hercoderen…
Creativiteit heeft vaak dit soort ‘vergetelheid’ nodig om een nieuwe
geboorte mogelijk te maken, om het leven in nieuwe contexten en
andere perspectieven te zien.
De meeste momenten van creatieve genade verschijnen tijdens onze
vage, dromerige ogenblikken van half bewustzijn: onder de douche,
tijdens een wandeling, in het soesmoment ’s morgens… half wakker
maar nog lekker tussen de lakens… of op gelijk welk ander rustig
moment waarbij je jezelf niet forceert om een oplossing te zoeken
voor je ‘blokkade’.
In zo’n moment van passiviteit, waarbij energie en wilskracht nog
buiten spel staan, kan je overweldigd geraken door een ongekende
sensatie of een lang vergeten herinnering. Praat in stilte met jezelf,
kijk naar de wolken, blijf nog even dagdromen…
Koester zo’n momenten en ga ermee aan de slag! De kans is groot
dat je gelouterd met nieuwe creatieve mogelijkheden uit de
quarantaine komt.
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YES!
Rita Verbist

ov
er
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inz

ing

Onderstaande tekst werd opgesteld tijdens de lockdown, waarbij –
hopelijk – de inhoud bij de publicatie misschien achterhaald is.

Nu isolement en afstand houden, verbod op handdruk of knuffel, de
noodzakelijke nieuwe normen zijn geworden, wint alternatieve
communicatie aan belang.
Los van de diverse mogelijkheden tot contact die social media biedt,
kan het boeiend zijn andere middelen te zoeken, te herontdekken.
De terug van weggeweest, opwaardering van een brief die in je
brievenbus belandt. Iemand die de moeite wilde nemen om letter na
letter aan elkaar te rijgen tot het vormen van woorden en zinnen, tot
een brief, om jou te verrassen. Een brief die je, rustig in je zetel bij
een gezellige tas thee, kunt lezen en herlezen.
De postkaart van mensen om de hoek, die als onverwachts
cadeautje in je bus wordt gedeponeerd.
Wat met uitwisseling van de titel van je favoriete boek of gedicht, van
het doorspelen van je lievelingscompositie of lied? Los van de
verrijking, brengt het ons tevens bij wat de ander mooi vindt, hoe hij
of zij de dingen ziet en voelt.
Wat met een verrassingstelefoontje aan diegene die teruggetrokken
achterblijft, even vragen hoe het gaat? Of dat boeketje
voorjaarsbloemen uit je tuin aan iemands deur leggen, zomaar.
Wat met…?
Wat met…?
Misschien is het de realiteit van het heden, die ons bij de hand
neemt, ons tracht te wijzen hoe het ook anders kan, ondanks of juist
omwille van die realiteit. Misschien.
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poëzie
Denken is een vorm van bestaan

Guy van Hoof

Denken is een vorm van bestaan.
En geloven dat je eeuwig bent is al het halve werk.
Tijd spreekt met een gespleten tong en woorden
draaien in een halve cirkel rond als wijzers
die terugverlangen naar de plaats van vertrek,
naar de plaats waar alles eens begon.
Een klok spreekt immers altijd de waarheid
ook al kun je de wijzers verzetten en een eeuw
in vijf minuten comprimeren, elke dag
zou, minstens, een eeuwigheid moeten duren.

(uit 'Het licht achter de deur', 2019)
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Lucien Denissen

Op zoek naar onaantastbaarheid
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Agenda

YES!
02.10.2020 - 18.10.2020, Rozemaai - Ekeren
Vierde ontmoeting: 16.06.2020 om 20u00, GAAT NIET DOOR IN zaal
Jes. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie.
Voorstel inleveren vóór 31.05.2020 bij jeannine.geertsen@skynet.be
OF ZO SNEL MOGELIJK.
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