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Letter Tien in april 2020
Marianne Nieuwinckel
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Letter Tien in augustus 2021

Hoewel het weer soms anders doet vermoeden, is de zomer in volle
gang. Traditioneel is dat een tijd dat we allemaal ‘naar buiten’ willen.
‘Naar buiten’: Kappa zal dat met het nieuwe project in 2022 ook
doen. Letterlijk. Opnieuw trekken we immers naar het Arboretum van
Kalmthout, een prachtig decor voor indrukwekkende kunstwerken.
Alle Kappa-leden zijn bij deze alvast uitgenodigd om weer hun beste
beentje voor te zetten en mee te werken aan een boeiende
tentoonstelling. In deze Letter Tien krijg je een eerste vooruitblik.
Maar eerst krijg je vanaf het najaar nog de kans om naar maar liefst
vijf edities van het Kappa-initiatief ‘Surpries’ te gaan. Een overzicht
van de deelnemers vind je op pagina 22. Elke groep streeft er
telkens naar om, gesteund door een curator, een expo aan te bieden
waarin elke deelnemer ‘zijn/haar ding kan doen’ terwijl toch ook een
mooie samenhang en/of boeiende uitwisseling niet uit het oog
verloren wordt.
Wie in cultuur geïnteresseerd is, kijkt uiteraard ook verder dan
Kappa. Het is fijn te kunnen melden dat in deze Letter Tien een
aantal Kappaleden het ‘berichtenbord’ vullen met eigen activiteiten.
De moeite waard!
Net zoals de rubriek ‘de moeite’. En zoals de tentotips van André, de
verhalen van Rita, Ward en Yolande, de column van Lucien, de haiku
van Riet, de…
Ga snel op ontdekkingstocht in je alweer goed gevulde ledenblad!
Misschien lees je het wel buiten…?
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Asako Narahashi is een fotografe uit Tokio, wiens werk zich vooral
richt op de relatie tussen land en water. Een groot deel van haar
foto’s wordt genomen vanuit het water, wat een onverwacht
fotografisch standpunt op het land biedt. Staand of zwemmend in de
zee geeft ze een geheel nieuw perspectief op Japan. Wie kijkt naar
Narahashi’s foto’s, wordt overvallen door een gevoel van verbazing
en desoriëntatie.
IBASHO in Antwerpen presenteert nog tot 22 augustus de
zomertentoonstelling ‘Mizu’ (het Japanse woord voor water). Er zijn
werken te zien van 15 fotografen, waaronder Asako Narahashi.
Zowel Japanse hedendaagse fotografen, westerse fotografen als
oude meesters van de Japanse fotografie komen aan bod.
Het geheel geeft de bezoeker een blik op het spirituele karakter van
water en is een ode aan de kracht en de schoonheid ervan.
Eilandnatie Japan onderhoudt een diepgaande connectie met water,
die terug te brengen is naar een culturele geschiedenis die leven en
water verbindt. In Japan, onder invloed van de inheemse religie
Shintoïsme, wordt ‘Mizu’ beschouwd als de belichaming van de
zuiverheid en de buigzame eenvoud van het leven.

bijde
cover

Kawaguchiko - Asako Narahashi

Mizu
Ibasho - Antwerpen

17.06.2021 - 22.08.2021
Do t/m zo: 14u00 - 18u00 of na afspraak

www.ibashogallery.com
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Arne Quinze - My secret garden
André De Nyste
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Met een uitgesproken helder kleurenpalet legt Arne Quinze het
contrast bloot tussen de diversiteit in de natuur en de oprukkende
eentonigheid van onze vaak sobere stedelijke architectuur.
Monotone straten en pleinen, kille ziekenhuisgangen en grijze
werkomgevingen, overal in de publieke ruimte tovert Quinze zijn
wilde bloementuinen tevoorschijn.
‘My Secret Garden’ is de eerste grote retrospectieve in België gewijd
aan 25 jaar Arne Quinze. Met tekeningen, schilderijen en maquettes
van zijn indrukwekkende installaties wordt Beaux-Arts Mons (= BAM)
deze zomer een plek geïnspireerd door de kleurendiversiteit in de
plantenwereld! Majestueuze sculpturen en honderden levende
bloemen en plantensoorten vervolledigen het spektakel buiten in de
nabije omgeving van het museum.

Arne Quinze - My secret garden
BAM - Mons
29.05.2021 - 29.08.2021
Di t/m zo: 10u00 - 18u00
www.bam.mons.be
Ticketreservering via www.visitmons.be
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Naar de maan?
Wie de expo YES van KAPPA vorig jaar gemist heeft, krijgt nu een
tweede kans om JAX 1 te bekijken, de wonderlijke installatie van
Kappalid Jacques Raemaekers.
Deze raket is terug opgeknapt na zijn eerste reis en staat weer te
blinken in een mooie en bijzondere tuin te Geldenaken. Omringd door
tientallen prachtige kunstwerken uit brons, metalen, steen, glas en
hout. Meer dan zestig kunstenaars uit verschillende landen tonen hier
hun creaties.
Nog tot en met 26 september te bezoeken, op vrijdag, zaterdag,
zondag en feestdagen telkens van 13u00 – 20u00.
Alle informatie: www.de-betoverende-tuin.info

berichtenbord
Jacques Raemaekers - installatie

Kappalid Wim heeft zijn kleindochter aan het werk gezet om zijn
website te vernieuwen.
Op deze zeer verzorgde site vind je heel veel poëzie, hoofdstukken
uit bundels poëtisch-proza, een reeks luisterverhalen – door iedereen
te beluisteren…
Wim schuwt ook de interactie niet!
Ga zeker eens kijken op www.wimhaazen.be

Wim Haazen - website
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Bachsioos
Ward Van Honsté
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De krekelkoren zinderen na
verglijden dan,
traag,
langs steunberen
naar een oorverdovende… stilte,
die eindigt,
wanneer de laatste
metronoom, zijn ritme,
als een quasi
perpetuum mobile,
heeft doorgegeven
aan statige orgelpijpen.

Toccata en fuga,
grandioos
Bachsioos.
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Felix Mendelssohn (1809-1847) is bij het groot publiek vooral bekend
voor zijn orkestwerken en oratoria.
De pianisten kennen hem zeker van zijn zogenaamde ‘Lieder ohne
Worte’.
Regelmatig verscheen een nieuw nummer in deze reeks. In een
periode (19e eeuw) toen er heel wat amateurpianisten waren die een
redelijk niveau bereikten, gingen deze partituren vlot over de
toonbank bij de muziekwinkels en uitgevers.
Maar Mendelssohn schreef ook fijne kamermuziek. Vooral de
strijkkwartetten zijn van een meeslepende schoonheid die zich na
enkele keren luisteren volledig ontplooit. Er straalt een warmte uit die
een eigen karakter heeft. Opus 12, op.44, 80 en 81 zijn
strijkkwartetten die naast grootmeester Mozart en de jonge
Beethoven een wat bescheiden maar zeker verantwoorde
bestaanswaarde hebben maar die ten onrechte minder bekend zijn.
(De laatste strijkkwartetten van Beethoven laten we buiten
beschouwing want deze vormen een absoluut hoogtepunt. Muziek
voor het Hiernamaals!)
Een aanbevolen muzikale verrassing!

m
uziektip
Strijkkwartetten - Mendelssohn

Yolande Van de Weerd
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De eeuwige bron
André De Nys
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Ayn Rand (1905 – 1982) publiceerde
in 1943 de roman ‘De eeuwige bron’.
Vandaag heeft haar geschrijf nog
steeds een actueel thema. Ik bedoel
hiermee: wie wil nog een
tweedehands mens worden?
Haar boek gaat over de mens die z’n
eigen succes zoekt. Het beschrijft een
architect die tracht tegemoet te
komen aan andermans
verwachtingen. De architect richt zich
naar de conventionele standaarden
en normen.
Ayn Rand vertelt een verhaal waarin
de architect status en waardering wil
verwerven, en om dit te realiseren
laat hij z’n oren hangen naar anderen. De opportunist en de
tweedehands mens trekt zich nergens wat van aan.
‘De eeuwige bron’ is een verhaal over egocentrisme… over de
grijpende mens. Rand brengt de boodschap met zo’n houding dat de
wereld niet vooruit kan. Die opportunist heeft niet de hersens van de
andere nodig, en die opportunist hoeft niet te werken met de handen
van de andere!
De cruciale vraag is: is er nog ‘job satisfaction’ voor de grijpende
mens? Of wordt de architect er hier gelukkig van?
De antwoorden zijn niet ver te zoeken. Hoe hoger een aap in de
boom klimt, hoe beter je zijn achterste kan zien!
Is het soms voor sommigen onder ons een geruststellende
gedachte? Is het besef dat velen onder ons soms al eens allemaal
een aap zijn, met een achterste ergens in den boom… so what?
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Of wil je soms de unieke mens die liever wil putten uit ‘de eeuwige
bron’?
Ayn Rand is een invloedrijke schrijfster en filosofe. Ze werd geboren
in Sint-Petersburg en in 1926 emigreerde ze naar de USA.
Haar jeugdervaring bracht haar een mening bij over het verwerpelijke
communisme. Ze droomde om te verhuizen naar het beloofde land,
waar het individu zichzelf kan zijn. Individuele vrijheid is de leidraad
in haar werk.
Wat ruik ik nu? Dit lijkt wel ‘neo-liberalisme’! Is dit ook in de 21e
eeuw nog steeds een toekomstprojectie?

haiku

van riet

naast een dood nestjong
ligt een onrijp appeltje

te vroeg gevallen
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Bizar
Rita Verbist
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Het najaar van 2020 was een zeer vermoeiende periode:
verhuizen van het westen van het land naar het noorden, corona,
enkele medische perikelen die hun tol vroegen. Het was in die tijd
waarin, zoals gezegd, de moeheid troef en het gebrek aan
concentratie groot was, dat zich onderstaand bizar voorval
voordeed. Bizar genoeg om het in mijn hoofd nog eens te
herbeleven.
Na één van mijn ritten naar zee met een lege auto, bedoeld om er
enkele dagen te blijven en met een volgeladen wagen terug te
keren, liep er iets fout. Fout, vooral voornamelijk in mijn hoofd.
Eigenlijk eerder in mijn concentratie en geheugen. Bizar wel,
eender hoe.
Na het overlijden van mijn moeder, draag ik gebruikelijk haar
eenvoudige sierring, destijds voor haar amateuristisch gemaakt uit
een samenstelling van onedele metalen, wellicht een legering met
zink of nikkel. Ze hield van die ring waarin haar initialen
gegraveerd stonden.
Bij die bepaalde rit naar zee waren mijn vingers opgezwollen en
bleek de ring te knellen. Ik borg hem op in het voorzakje van mijn
stadsrugzak, vastberaden hem zodra mijn vingers ontzwollen
waren, opnieuw te dragen. Foute beslissing.
Na enkele dagen, waarbij het inpakken hand in hand ging met een
occasioneel uitstapje, waren mijn vingers ontzwollen, tijd om de
ring opnieuw te dragen. Toen ik deze uit het voorzakje wou
nemen, bleek dit leeg.
Ik begreep er niks van en was erg geschrokken. Misschien toch
reeds onnadenkend opgeborgen in het juwelenschuifje? Het bleek
een ijdele hoop en dit benam mij de adem.
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Uit het voorzakje gevallen misschien toen ik holde voor de tram de
dag voordien? Ik hernam hetzelfde traject en keek nauwlettend naar
het pad waarop ik eerder had gelopen. Niks.
Ik besloot de tram huiswaarts te nemen. Een dame die tegenover mij
plaatsnam, leek de identieke ring aan haar vinger te dragen. Ze
stapte af vooraleer ik de moed vond haar te vragen de ring wat beter
te mogen bekijken. Ik werd stilaan toenemend meegezogen in een
web van onrust, spijt voor mogelijk slordig opbergen en achterdocht.
Vooraleer ik mijn terugrit naar het binnenland plande, stelde een
vriendin me voor het verlies van de ring, met opgave van de initialen,
op de lokale facebook-pagina te plaatsen. Zelf plaatste ik een
VERLOREN annonce in het plaatselijke blad.
Het baatte niet, leverde niets op.
Tot.
Bij één van mijn laatste verhuisritten van zee naar het binnenland,
verpakte ik de halssnoeren, enkele ringen en wat oorbelletjes in een
katoenen tasje.
Tot mijn grote verbijstering lag de bewuste ring onder een kluwen
van halssnoeren. Moe en gestresseerd als ik was, had ik deze bij het
eerdere zoeken in het schuifje, niet opgemerkt. Wellicht zorgvuldig na
mijn aankomst opgeborgen zonder er verder bij stil te staan.
Sindsdien koester ik deze ring nog meer en leerde mijn les. Tijdig
een stapje terugzetten bij grote vermoeidheid en de wereld een
poosje aan mij laten voorbijgaan.
Dat was het dan. Mijn bizar verhaal. Nu nog het jouwe…?
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Buitenstaanders
Madeleine Nieuwlaat
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Het Arboretum bekeken door kunstminnende ogen
Hoe kijk jij naar jezelf? Als kunstenaar, als mens, als aardbewoner,
als collega, als zoon of dochter van... in deze groep? Hoe kijken de
anderen naar jou, wat is jouw beeld van de anderen? Hoe voel je je
op deze wereld? Hoor je erbij of sta je er een beetje buiten? Ben je
als een boom en lijken je levensprocessen naar binnen gekeerd en
bijna onzichtbaar? Ben je een rebel, een miskleun, een dilettant, een
outsider, een randfiguur, een miskend genie misschien? Of is het
Hoog Sensitieve jouw wereldinvulling? Weet je soms de dingen maar
half, of is 'onbekend maakt onbemind' jou op het lijf geschreven?
Hoor je soms de klok luiden en weet je niet waar de klepel hangt?
Blijft er af en toe iets aan de schors hangen? Ben je een hoogvlieger
of heb je last van zelfinductie? Kortom, hoe staan we ieder voor zich
in deze wereld, in deze maatschappij, in deze groep?
Het bestuur van Kappa heeft zich diep over de materie gebogen en
heeft BUITENSTAANDERS gekozen als monumentale drager voor de
expoperiode tussen 10 juni en 28 augustus 2022 in het prachtige
Arboretum van Kalmthout.
Binnenkort wordt er meer info op jullie losgelaten, maar brainstormen
en gaan kijken ter plekke kan al. Geniet ervan. Van de uitdaging, de
wandeling in een groene omgeving en laat je creatieve ideeën
stormen als een stevige wind door de boomkruinen.
Op 25 augustus 10u komen we samen voor een wandeling in het
Arboretum, kunnen de vragen gesteld worden en wordt er uitleg
gegeven. Zeker je naam opgeven bij info@kappakunstplatform.be als
je erbij wil zijn.
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Nog tot en met 17 oktober kan je in Lokaal 54, de galerie van Anne
Mannaerts in Terneuzen, werk gaan bekijken van de Vereniging van
Nederlandse Emailleurs (VNE).
De VNE werd in 1983 opgericht en bestaat uit een zeer uiteenlopend
gezelschap van beroepskunstenaars, edelsmeden en amateurs.
Het aantal deelnemers (20) zorgt voor veel diversiteit in de getoonde
kunstwerken.
Info: www.annemannaerts.nl

de
m

oeite
Vereniging van Nederlandse Emailleurs

Wim Haazen

In het domein Ijzerenberg in Winksele staan meer dan honderd
beelden opgesteld van beeldhouwers uit binnen- en buitenland, in
alle mogelijke materialen en van alle strekkingen. Her en der zijn er
installaties te ontdekken of zelfs ‘work in progress’. Poëzie is
aanwezig door de vele gedichten in het park geafficheerd. Er is zelfs
een Haiku-dreef.
Elk weekend van 1 mei tot en met 10 oktober.
Info: www.ijzerenberg.be

Beeldenballade 2021
Ivan Janssens
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Mijn oude vriend Charles
Yolande Van de Weerd

ee
n

bij
zo

nd
er

e
vr

ien
ds

ch
ap

Mijn oude vriend Charles woont in Henegouwen. Zijn
sprookjesachtige tuin grenst aan de rustige Samber waar af en toe
trage bootjes passeren. Groen zover het oog reikt.
Verschillende zithoekjes met antieke tuinstoeltjes staan in de zomer
tussen een wilde bloemenpracht, in de herfst onder de kleurrijke
bladerenval.
Zijn huis is een waar museum. Charles, die een echte artiestenziel
heeft, verzamelde een leven lang zowel grote kunst als originele
kitsch.
Zijn interieur is een niet eerder geziene mengeling van de meest
verschillende objecten.
Een prachtig schilderij deelt de wand met een artistieke maar
waardeloze schets. Een bolhoed, een paar oude mitaines, een
lantaarn, een gedroogd boeket met halmen, een monocle, een
zegelring, een ingelijst citaat… Boeken ontbreken natuurlijk niet.
Bourget, Zola, Maurois…
Vitrinekastjes met kristal, bonbonnières, een geslepen karaf…
kriskras door elkaar, te veel om op te noemen.
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Op de eerste verdieping heeft Charles een fotografiemuseum in
miniatuur. Zijn beroep was fotograaf, in de tijd voor computer en co.
Kunstfotograaf wel te verstaan.
Bovendien is hij een excellente kok die met verse ingrediënten en
veel plezier culinaire wonderen verricht. De tafel is steeds gedekt met
bijzondere borden en gesmukt met een uitgezocht boeket. Een feest
voor zowel het oog als de tong.
Toen ik hem de laatste keer bezocht was hij ziek en weemoedig. Zo
kende ik hem niet, deze rasechte levensgenieter.
Nieuwjaar zond ik per post mijn wensen die voor het eerst zonder
antwoord bleven. En aan de telefoon kwam hij ook niet.
Gezien zijn hoge leeftijd vreesde ik het ergste. Charles leeft alleen en
heeft geen familie. Dus niemand zou verwittigd worden.
Er ging een groot jaar voorbij. Ik dacht veel aan hem, maar het leven
gaat verder.
Tot ik onlangs telefoon kreeg van… Charles. Hij was mijn adres en
telefoonnummer verloren en had alles plots teruggevonden.
Ik moest van mijn verbazing bekomen. Charles is nu de 90 jaar
voorbij.
Zijn gezondheid is goed. Hij hoopt op een coronavrije zomer zodat ik
hem kan bezoeken in het mooie rustige Landelies aan de Samber.
Zo komt in deze moeilijke tijd ook plots nog eens een aangename
verrassing.
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Met de O van...
Rita Verbist
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Op Art

Deze optische, dynamische kunstvorm bedoeld om visuele illusies op
te wekken, vond veel bijval in de jaren ‘50 en ‘60. De
voorgeschiedenis van Op Art, in termen van grafische en
kleureffecten, kan teruggevonden worden bij de neo-impressionisten,
kubisme, constructivisme en dadaïsme. Op Art berust vooral op twee
belangrijke methodes. De eerste en meest gekende, is de creatie van
patronen en lijnen (zwart/wit, tinten van grijs (grisaille), kleur). De
nauwkeurige toepassing van deze patronen, kleur of het
tegenstrijdige effect van overlappende lijnen, leidt tot een optische
illusie van beweging, fantasie van een verborgen afbeelding,
kleurflashes.
De Hongaars-Franse kunstschilder Victor Vasarely bestudeerde in de
dertiger jaren de werking van optisch prikkelende effecten. De
Engelse kunstenares Bridget Riley richtte zich vooral op het
pointillisme en bestudeerde de werking van botsende en
harmoniërende kleuren. Deze kunstvorm vond veel navolging bij
interieurdesigners, mode- en decorontwerpers.

Bridget Riley - Crystallography
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Origami

Studies wijzen uit dat de kunst van origami zo’n duizend jaar geleden
ontstond in Japan. Echter is het best mogelijk dat de oorsprong
ervan terug te vinden is in China. Tevens is het waarschijnlijk dat het
proces van het vouwen eerst werd toegepast op ander materiaal,
zoals linnen of leder. Het woord origami is vandaag toepasselijk op
alle diverse vormen van vouwen/plooien tot een afgewerkte
‘sculptuur’.
Terwijl wij hoofdzakelijk aan origami denken als kunst, biedt het
kunstig vouwen van papier inmiddels zoveel meer. Zo verbetert
origami de hand-oog coördinatie, de fijne motorische vaardigheden
en de mentale concentratie. Dit is de reden dat origami in
therapeutische omgevingen wordt gebruikt. Overigens wordt origami
toenemend meer gebruikt door research-bedrijven zowel in
ruimtevaart als medische wereld, robotica enz. om zo vervelende
ontwerpproblemen op te lossen, en grote ontwerpen in kleine ruimtes
te laten passen.
Volgens een oude Japanse legende krijg je een wens toebedeeld als
je duizend kraanvogels hebt gevouwen. Beginnen dan maar...?
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Madeleine Nieuwlaat - verhalen
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Kappalid Madeleine Nieuwlaat kondigt 3 evenementen aan van haar
vzw Echtgebeurd. Telkens staan verhalen en poëzie centraal.
Op 21 augustus kan je met ‘Watergewijs’ vanaf 20u00 onder
begeleiding een theatrale boswandeling maken. Daarna zal het
Peerdsbos nooit meer hetzelfde zijn… Start aan Sportoase
Brasschaat, inschrijven via cultuurcentrum@brasschaat.be.
In het kader van de heropstart Cultuur in Brasschaat brengt
Echtgebeurd vzw op 25 september onder de titel ‘Gevleugeld’ een
uitgebreid cultureel programma met een mix van performers met
gedichten, zang, piano én natuurlijk een verhaal. Ontdek hier ook
nog andere Kappaleden! Je bent welkom om 20u00 in Zaal Born,
Park van Brasschaat. Inschrijven via www.echtgebeurd.be.
Op 3 oktober kan je dan weer naar de voorstelling ‘Liefde voor…’
Ook hier een mix van verhalen, poëzie en muziek, mét
verrassingsoptreden! De voorstelling gaat door in De Olijftak,
Leopoldslei 35 in Brasschaat en begint om 15u00. Info op
www.echtgebeurd.be.

Yolande Van de Weerd geeft weg

Wie heeft er interesse in oude nummers van de Poëziekrant?
In Poëziekrant schrijven de beste pennen over de beste poëzie.
Jaargangen 1987 t/m 2001 gratis af te halen bij Yolande.
Contacteer haar: yolande.werner@telenet.be.
Info over Poëziekrant: www.poeziecentrum.be.
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Julien, naar het schijnt een man van het blauwe knoopsgat, had ik al
een paar keer ontmoet op recepties, na de opening van één van de
vele tentoonstellingen in het Antwerpse. Hij maakte deel uit van een
groepje, dat samen met de curator, een oud-leraar sierkunsten uit de
Cadixstraat, onze werken beoordeelde.
Hij had mijn werk ‘uitermate gelukt’ gevonden; het thema was toen
‘de Antwerpse haven in al haar aspecten’.
Hij vertelde mij, bij een glaasje goedkope cava, dat zijn zoon in het
New Yorkse een galerij bezat, dat hij af en toe eens een naam of
adres van een ontluikende jonge kunstenaar naar hem doorstuurde,
maar verder reikte zijn kunstminnende zin ook niet.
‘Ward, zoek mij eens een stoel, jongeman, want mijn knoken
beginnen op te spelen.’ Gezeten, met ons tweetjes, naast een
gigantische open haard, zocht hij iets, achter het met kant
afgeboorde pochetje, wij noemen dat een stoeferke. Het witte doekje
viel op de grond, ik raapte het voorzichtig op, er stond een kleurig
wapenschild op. Toen ik hem het lapje stof gaf lachte hij eens, en
zei: ‘Ja, Ward, dat is ons familie-embleem, en ook een zoete zonde
van mijn vrouwtje, dit moet ik altijd bij mij hebben, herinnering aan
gouden tijden.’
Bedankt Julien, voor deze beleving, met je gouden kanten stoeferke,
en de aloude zweem van Noblesse oblige.

herinnering
Noblesse oblige

Ward Van Honsté
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Cosima's dagboeken
Yolande Van de Weerd

m
uz

ika
le

an
ek

do
te

Bij de tweedehandsboekhandel ‘De
Slegte’ in Antwerpen ontdekte ik in
2003 de dagboeken van Cosima
Wagner (dochter van F. Liszt). Het
betrof 3 van de 4 boeken in een
Franse vertaling. De prijs was
alleszins vrij hoog, maar mijn
interesse was gewekt.
Ik wou er nog eens over nadenken
want eigenlijk had ik liever de
originele Duitstalige versie gehad.
Ik ging nog 2 keer terug, maar men
was niet bereid tot een
prijsverlaging.
Jaren later stonden de boeken nog
steeds bij De Slegte…
In 2004 nam ik samen met mijn
goede vriend André de trein naar
Parijs om de uitzonderlijke tentoonstelling met het werk van Auguste
Rodin in het fameuze hotel Biron te bezoeken. Heel mooi!
Nadien namen we de funiculaire naar Montmartre. We aten een
hapje in een bistro waar een pianist liedjes over Parijs speelde.
Moulin Rouge, Sous les ponts de Paris…
Toen ik in 2019 met mijn Franse vriendin Yvette in Montmartre was
heb ik de bistro herontdekt. De pianist zat er nog steeds... Hij was nu
een oude man en ik een oude vrouw, maar nog steeds dezelfde
liedjes en dezelfde sfeer...
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Terug naar 2004. André en ik slenterden winkeltje in winkeltje uit en
hadden al enkele boeken gevonden.
Hij kocht o.a. ‘Paris et ses fontaines’ en ‘Ponts de Paris’. Twee
prachtige rijk geïllustreerde boeken die sinds het overlijden van mijn
vriend en op zijn uitdrukkelijke wens in mijn bibliotheek prijken.
In een kleine ‘boutique’ gingen we gefascineerd de rekken af. Er
stond een versleten sofa beladen met verkleurde kussens. Ik weet
niet waarom, maar ik vroeg de vriendelijke verkoper of ik ook achter
de zetel mocht kijken. Met een glimlach schoof hij het oude
meubelstuk opzij. En ja hoor, ‘bingo’! Dezelfde 3 van de 4
dagboeken, maar in de originele Duitse taal. En voor een prikje!
Ze stonden uit het zicht omdat ze zowel wegens de taal als het
onderwerp in Parijs niet zo gemakkelijk aan de man te brengen
waren.
Ik was heel tevreden.
Thuisgekomen schreef André deze hele geschiedenis op de
frontpagina van één der boeken.
Onlangs nam ik de ‘Tagebücher’ weer ter hand en al deze mooie
herinneringen schoten me opnieuw te binnen. En onrechtstreeks is
dit ook een muzikale anekdote.
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In de periode van 25 september 2021 tot en met 27 februari 2022
stellen heel wat Kappa-leden hun werk tentoon in vijf
groepstentoonstellingen. Deze gaan telkens door in Expog Kapellen
onder de naam ‘Surpries’. Elke expo staat onder de goedkeurende
blik van een curator.
Een overzicht:
Surpries I (curator: Johan De Smet)
25 september - 3 oktober: Annie Janssen, Chris Back, Christel
Rapier, Guy Van Rossom, Ivan Janssens, Karin Quintin, Margot
Klingenberg.
Surpries II (curator: Karolien Van de Put)
9 oktober - 17 oktober: Augusta Couillandre, Lia Samson, Monique
Robert, Peter Kempenaers, Sine Vandekeybus, Winnie Lemmens.
Surpries III (curator: Christian De Schepper)
23 oktober - 31 oktober: Conny Brosens, Denise Groffen, Gerre
Daneels, Gi De Sadelaer, Ingrid Van Giel, Katelijne Dierckx, Patricia
Dolezal.
Surpries IV (curator: Willy Van de Velde)
5 februari - 13 februari: Erik Simons, Kristin Van Dorpe, Mieke De
Bruyne, Lieve Liégeois, Peter De Vos, Pieter-Jan Maesen, Raymond
Noé.
Surpries V (curator: Erik Simons)
19 februari - 27 februari: Annemie Van Dorpe, Jan Daneels, Kristel
Jacobs, Leona De Roos, Lieve Krols, Willy Van de Velde, Yvo
Kockx.



augustus 2021 23

Tot einde september 2021 toont Johan Tahon in het stadhuis van
Oudenaarde een overzicht van twintig jaar sculpturaal werk. De
mythologische figuren die we terugvinden op de eeuwenoude
wandtapijten lonken naar de hybride wezens en de gekwetste
monniken in gips, klei en brons.
De androgyne, eenzame personages van Tahon tonen een tijdloze
queeste naar zingeving, een strijd vol vertwijfeling en onmacht. De
figuren zijn sprakeloos, hun blik is naar binnen gekeerd. Als er al
armen zijn, dan grijpen ze naar de leegte.
Als extraatje wordt de indrukwekkende privé-verzameling van de
kunstenaar uitgestald in een ‘wonderkamer’. Oosterse, Afrikaanse en
westerse culturen tuimelen over mekaar heen.

tentotip
Johan Tahon - Universus

André De Nys

Johan Tahon - Universus
Stadhuis - Oudenaarde
24.0.2021 - 30.09.2021

Di t/m vrij: 09u30 - 17u30
Za en zo: 10u00 - 17u30

www.mou-oudenaarde.be/universus
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Lucien Denissen

HFEEIMRNWEHE

‘Wanneer gaan we naar huis?’ vroeg het vierjarig kind op de tweede
dag in hun vakantiewoning. Heimwee, het verlangen naar de
geborgenheid van thuis, is van alle tijden, maar misschien werd dit
fenomeen de laatste tijd wel enigszins geïnstitutionaliseerd door
twijfels over elders.
Portugezen hebben in hun liefdespoëzie en fado-liederen nog een
mooier woord: saudade. Hiermee vertolken ze een gevoel van gemis
van wat of wie ver af is: niet alleen je thuis (voor de zeevaarders van
destijds), maar ook je geliefde, een al dan niet overleden goede
vriend die je lang niet meer zag, maar even goed een liedje, een
gevoel of een situatie die je zou willen herbeleven. Deze saudade
zou je kunnen ‘doden’ door foto’s te bekijken, er aan terug te
denken, of contact te leggen met betrokkenen.
Als het terugdenken aan de tijd die voorbij is sterke gevoelens
opwekt, begint het op melancholie te lijken. De weemoed, hoewel
deze al eens neigt naar zwartgalligheid en depressie, werd door
Aristoteles benaderd als geniale waanzin, en door Luther als vorm
van troost.
Charles Baudelaire koesterde eerder een spleen-gevoel: een
onbevredigd onbehagen, een hunkering naar iets anders. Voor
Giorgio de Chirico leidde de vervreemding zelfs tot een raadselachtig
(sur)realisme.
Volgens de analyse van Freud veroorzaakt melancholie onvermijdelijk
verlies van levenszin en interesse voor de buitenwereld, uit
futloosheid en zelfs zelfverwijt.
De Weltschmerz van vooral Duitse 19e-eeuwse schrijvers verwoordt
een diepe droefheid omwille van de onvolmaaktheid van de wereld:
volgens hen kan de realiteit nooit de verlangens van de geest
bevredigen. Extreme vormen van pessimisme kunnen leiden tot een
gothic levenswijze (met output vaak in gedrag en kleding) of tot de
Japanse hikikomori, waarbij jonge mensen zich opsluiten in hun huis,
aanvankelijk zes maanden maar soms quasi levenslang, zonder
deelname aan het sociale leven.
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Er is niks mis met het terugplooien op jezelf, tot rust komen ‘ver weg
van het gewoel’. Maar extreme vormen van isolement kunnen de
samenleving (lokaal of globaal) ontwrichten. Al is de wereld nu ons
dorp, en lijkt ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld eerder passé,
zelfgekozen isolement blijft mogelijk.
Het veelvuldig protest tegen de quarantainemaatregelen bewijst
echter dat de gemiddelde Europeaan blijft verlangen om de wijde
wereld te verkennen en dus zijn vertrouwde stek te verlaten. Dit
heimwee van mensen naar een plek waar je nog nooit geweest bent
wordt wel eens omschreven als: Fernweh. Alleen is dit Duits begrip,
in tegenstelling tot heimwee, nooit internationaal doorgebroken.
Intussen wordt de kans op heimwee systematisch door onze
levenswijze en opvoeding tegengewerkt. Van jongsaf geraken
kinderen vertrouwd met uithuizigheid door logeerpartijtjes,
familiereisjes, sport- en taalkampen, en later door op kot te gaan,
desnoods in het buitenland. Als mensen niet meer als vroeger
honkvast op één locatie wonen, is het hek helemaal van de dam. Zo
krijgt het thuisgevoel in zekere zin een tijdelijk karakter en wordt
‘thuis’ de plaats waar je je goed voelt, ook al is dat van korte duur.
Extraverte persoonlijkheden hebben het in deze gemakkelijker, zij
passen zich aan. Introverte karakters hebben behoefte aan een
gekend warm nest. Heimwee is trouwens niet ongezond, zolang je er
niet melancholisch van wordt. Aanpasbaarheid is belangrijk, in het
bijzonder voor kinderen van gescheiden ouders, die zich soms
nergens nog thuis voelen.
Heimwee en fernweh kunnen zo versmelten tot één begrip. Je kan je
hechten aan uit én thuis. De beleving van de ene locatie kan de
nieuwsgierigheid naar de andere groter maken.
Om aan te sluiten bij de ‘humores’ van Aristoteles: je wordt
misschien beter wat minder melancholisch (dit is voorzichtig,
wantrouwend en neerslachtig), maar wat meer flegmatisch en
stoïcijns (onder andere onverstoorbaar, open-minded en tolerant).
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Agenda
De Betoverende Tuin - met deelname van Jacques Raemaekers
25.06.2021 - 26.09.2021, Art Sanctuary - Geldenaken
Vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen: 13u00 - 20u00

Watergewijs - Echtgebeurd (Madeleine Nieuwlaat)
21.08.2021 om 20u00, Sportoase - Peerdsbos, Brasschaat
Inschrijven via cultuurcentrum@brasschaat.be

Info-wandeling voorbereiding project 'Buitenstaanders'
25.08.2021 om 10u00, Arboretum - Kalmthout
Inschrijven vóór 15.08.2021 via info@kappakunstplatform.be

Gevleugeld - Echtgebeurd (Madeleine Nieuwlaat)
25.09.2021 om 20u00, Zaal Born - Park van Brasschaat
Inschrijven via www.echtgebeurd.be

Surpries
25.09.2021 - 03.10.2021
09.10.2021 - 17.10.2021
23.10.2021 - 31.10.2021
05.02.2022 - 13.02.2022
19.02.2022 - 27.02.2022
Expog - Kapellen

Liefde voor... - Echtgebeurd (Madeleine Nieuwlaat)
03.10.2021 om 15u00, De Olijftak - Brasschaat

Buitenstaanders
10.06.2022 - 28.08.2022, Arboretum - Kalmthout

Kunstquote:

Kunst is of namaak of revolutionair.
Gauguin
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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

Erik Simons, Marianne Nieuwinckel, Madeleine Nieuwlaat, Patricia Rillaers, Jacques
Raemaekers

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
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