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Editoriaal : Terugblik  
 

Dit nummer sluit de tiende jaargang af van Arte4-News . De eerste 4 verschenen nog 

onder de naam “Kalenderkrant”, een mix van reclame , nieuwtjes en aankondigingen, 

kruiswoordraadsels , en werving voor betalende steunende leden, geschreven door een 

kort daarna ontslagnemend lid. De geesten werden gezuiverd in 2013 en vanaf januari 

2014 kreeg U het huidige format, een trimestriele cultuurkrant, over ons , maar ook met 

veel wetenwaardigheden uit de kunst of de geschiedenis, en gratis . We zijn niet van 

plan te stoppen ook al kregen deelnemers aan de opvolger van onze Place du Tertre deze 

zomer te horen dat “die menskes van Arte4 80 jaar oud zijn en aan het uitbollen”. 

Tegenwoordig krijgt U iets meer dan 20 bladzijden lectuur. En het  is interessant om 

eens terug te kijken  naar wat verscheen in de artikelreeksen in die 10 jaar : 36 

bladzijden citaten , 14 figuren uit de Griekse mythologie die eeuwen lang in de kunst 

werden uitgebeeld , 10 blz humorvolle weetjes, 38 beroemde of minder gekende 

kunstenaars kregen uitgebreid aandacht, 15 maal artikels “Rhodos zonder hotels all-in” 

maar met “must have seen”, 48 cursiefjes , soms met een overdreven surrealistische 

woordkeuze , deden de wenkbrauwen fronsen. Zelfs corona kreeg 8 commentaarstukjes. 

Elf speciale boeken uit mijn bib werden gepresenteerd en Germaine gaf 33 aquareltips. 

66 klassieke componisten kregen elk 1/3 van een bladzijde. “Kunstgeschiedenis” startte 

met de prehistorie en is vandaag na 40 afleveringen aangekomen bij het Fauvisme. Tot 

slot werd 144 maal een anecdote ( overlijden , geboorte , levensgebeurtenis, een werk 

dat afgeleverd werd , enz ) gekoppeld aan een naam in de rubriek “Once upon a time in 

de kunst – 250 , 200, ……jaar geleden”.  Over de duim gerekend , 40 nummers maal 20 

bladzijden is een boek van 800 bladzijden. “Rust roest”, dat geldt ook voor de hersenen. 

“Als je iets zeer goed wil kennen , schrijf er over , geef er les over , of bereid een 

voordracht voor” levert een schat aan opgezochte kennis op. “ Men is nooit te oud om te 

leren”. 3 goede redenen om door te gaan. En het komt het imago van Arte4 ten goede : 

wars van financieel gewin , intellectueel gedegen , sociaal correct. We vieren straks 26 

jaar min 1 maand Arte4. Personen die een rol speelden in de 25 jaar Arte4 en het goed 

meenden krijgen een persoonlijke uitnodiging van Arte4. We vergeten de tegenslagen of 

tegenwerking niet . Ik nader de 80 , ik heb geen olifantenvel maar ik heb wel een 

olifanten- (of paarden)geheugen; met stip op één en twee , bij de ontbinding van de 

Kunstacademie liet de cultuurcoordinator op eigen houtje weten : Arte4 kan zich de 

moeite besparen om het gebruik van de lokalen aan te vragen. Op zeer korte termijn 

besliste de Schepen in 2016 dat het meer culturele evenement “Foodtrucks” op het  

Duinenplein kwam. Onze Place du Tertre werd naar de straat verbannen . De haatmails , 

cyberpesten of telefonische bedreigingen waren slechts faits-divers.  

Dr Herbert Plovie 
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Kerklommer De Haan, Kapellestraat 7 
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Once upon a time, in de kunst 
 

250 jaar geleden : 19 oct 1772, La Valetta, Malta  : overlijden Andrea Belli,( ° 1703 ) 

Maltees, Voorkeur barok-architect van Grootmeester Pinto van de Orde van Malta, rijk 

door een monopolie op de uitvoer van kalksteen . Meesterwerk : Auberge de Castille , nu 

de ambtswoning van de Eerste Minister van Malta. 

    
Auberge de Castille /  Medina-seminarie , nu museum / Kerk OLV van Voorzienigheid in Siggiewi 
 

200 jaar geleden: : 1822 : Schilderij: De vernietiging van Pompei en Herculaneum   

John Martin, Engels romanticus, monumentale werken over hel en verdoemenis. 

 
John Martin , De Vernietiging van Pompei en Herculanaum (1822, 160 x 250, Tate Gallery ) / Het laatste oordeel ( 1853 ) 

 

150 jaar geleden: werken uit 1872 : impressionist Alfred Sisley en Argenteuil 

  

 
La passerelle d’A./ Les régates à A./ La Grand-Rue à A/  Le bassin d’A. /La Seine à A / R de la Chaussée à A.  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Auberge_de_Castille_in_Valletta,_Malta_(29359161198).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mdina-kathedral-museum.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Church_of_Our_Lady_of_Divine_Providence,_Si%C4%A1%C4%A1iewi_(1750).png
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100 jaar geleden: 1922 : het jaar van veel War Memorials , besteld na WO I   

   

   

    
Sefton,Merseyside / Busbridge,Surrey /Chester,Cheshire / Folkestone,Kent / Great Eastern RailwayStation 

Liverpoolstreet,Londen / Great Western railway , Paddington Station ,Londen / Holy Island,Northumberland/ 

Pitlochry,Perth and Kinross,Schotland / Streatham,N.Londen/ Atlantic City, New Jersey,US / idem/ Wenende moeder, 

Gatton,Queensland,Australie 

 

50 jaar geleden : 1972 , “Girl in a wetsuit” van Elek Imredy, 1912 – 1994  

Hongaarse immigrant, bronzen beeld , vriendin levensgroot, Stanley Park in Vancouver. 

Met zwemvliezen . Omstreden . Beschouwd als copie van de zeemeermin van Kopenhagen, 

wat de beeldhouwer vehement ontkende. “I still don’t know why all this controversy” 
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Arte4 in 2022 : 

Expo Harbour’s Kitchen tgv 25 jaar Arte4 ( 01 dec 2021 -22 feb 2022 ) 

 
J.Corthals , Lente in Tirol / G.Nyssen , De Kloof / J.De Vos , Paardenvisser / M.Baele , Oever 

H.Warmoeskerken , De Artieste / M. Van Haute, Zonsondergang /A.Huygebaert , Ingetogen en Ballerinas 

 

Expo Kerklommer De Haan ( 15 feb – 15 apr )  
 

 
                Jeannine Corthals                                    Germaine Nyssen                                 Hilde Warmoeskerken 

 

 

De inleiding deed Mevr Marleen Schillewaert-

Vercruyce, Schepen van Cultuur en Sociale 

Zaken . Dr Plovie vertelde in het kort de 25 

jaar geschiedenis van Arte4 en dankte de 

gemeente De Haan en de Buurtcentrumleider 

Kurt Borgoo. Onder de aanwezigen, stichtend 

lid Roger Meert. 
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09 juni , Strandbistro “Phare East”, Oostende 

5 kunstenaressen van Arte4 en Kunstatelier Bredene op schilder- en tekenlocatie 

 
 

10 juni , Kerklommer De Haan, Causerie “Luchtvaartgeneeskunde” 

 
 

30 juli, Beachbar Strandpost 3 : les papieren bloemen maken voor kinderen 

 

 

Aan te passen betekenissen in de Dikke Van Dale ? 
 

Zij-instromer :  

betekenis vroeger : heeft een job zonder het vereiste diploma ( bvb pedagogisch ) 

nieuwe betekenis  : noch diploma noch kennis vereist  

 

Zwakke weggebruiker :  

Betekenis vroeger : voetgangers en fietsers 

Betekenis vandaag : fietsers  
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Mythologie in de kunst : Hephaistos, zwart schaap van de familie 

Hephaistos ( Vulcanus bij de Romeinen ), de god van de smeedkunst, ambachtslieden, het 

vuur. Volgens Homeros was hij de zoon van Zeus en Hera en gehuwd met Aphrodite. Die 

bedroog hem met Ares , de oorlogsgod, maar zelf was hij ook niet onbesproken. Hij gaf 

het vuur aan de mens en Zeus verbande hem naar Lemnos. Na zijn terugkeer werd hij de 

god van de pottenbakkers, getuige de tempel naast hun wijk op de oude agora in Athene. 

Overigens werd alle effect van het vuur met hem in verband gebracht. Onder vulkanen 

had hij zijn werkplaats, op Lemnos onder de Mosychlos, onder de Stromboli, en vooral  

onder de Etna, waar de cyclopen hem dienden. Hij had sterke armen en zwakke benen en 

was mank. Versie A : aangeboren en door zijn moeder van de Olympos geworpen omdat 

ze zich schaamde , versie B : accidenteel mank, van de Olympus geworpen door zijn pa , 

toen hij zijn moeder verdedigde bij een echtelijke twist. Hij was een knorrige vent want 

de goden lachten hem uit omwille van zijn gebrek ( Ilias, Homerisch gelach ), 

/ 
Tempel Hephaistos Athene / Marmerbeeld door Guillaume Coustou, 1742 , Louvre / Eén van de honderden / 
Thetis vraagt Hephaistos om een harnas voor Achilles,  Veronese : 

Zij waren dan ook beducht voor zijn wraak. Hera bleef aan de gouden troon kleven die 

hij voor haar smeedde. Hij maakte haar los na de belofte dat hij Aphrodite als vrouw 

kreeg. Alectryon , de wachter voor de slaapkamer van Aphrodite en Ares, viel in slaap, 

De opkomende zon – Apollo of Helios - zag hen , vertelde het Hephaistos en die nodigde 

alle goden uit om te komen kijken naar het volgende RV van Ares en Aphrodite, die 

gevangen zaten onder zijn gesmeed onzichtbaar net. De woeste Ares strafte zijn 

dienaar en veranderde hem in een haan , die de goden moest waarschuwen voor de 

opkomende zon. Daarom kraait de haan bij dageraad. Hephaistos smeedde voor goden en 

helden wapens en uitrustingen, vb Poseidon’s  drietand, Herakles’ schild en het kuras van 

Achilles. Prometheus sloeg hij in de boeien . Als kunstsmid stond hij in nauwe relatie 

tot Athena, de kunstgodin . In Athene werd het Chaldeia-feest voor beiden samen 

gevierd. Hij werd afgebeeld met smidswerktuigen : hamer, tang en blaasbalg.  

  
Hephaistos , P.P.Rubens / De goden bij Aphrodite en Ares , Johann Heiss , 1679. /  
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Het cursiefje:  

Very British  
 

De dood van the Queen is een gelegenheid om een paar herinneringen op te halen over 

mijn loopbaan ( bvb  Chief Medical Allied Rapid Reaction Corps ). 6 jaar lang waren wij 

halve Britten. De bataljons in steun van het NATO-HK waren Brits en het HK en onze 

woning waren in het voormalig kamp van HQ UK Army on the Rhine.  Een Grenadier 

Guard  was mijn secretaris, supporter van Queens Park Rangers. Prima kerel. Directe 

adjuncten waren een Engelse Luitenant-Kolonel en Majoor, heel “zelfverzekerd”, maar 

geen dokters, naast een Nederlander , Fransman , Duitser , een US female captain , en 

een tweede Belg. We werden cultureel gebrainwashed. Bij de verhuis naar Dolgelly Walk 

7 kregen we een steel met schuine spiegel. Opgetrokken wenkbrauwen bij ons. “Sir , 

ma’m , voor de check van de onderkant van uw auto als hij buiten is blijven staan”. Bij 

het binnenrijden van het kamp werden regelmatig motorcompartiment en koffer 

gecheckt terwijl een tweede soldaat ons onder schot hield. Eén jaar lang kreeg mijn 

auto zelfs een nummerplaat met een Duits camouflagekenteken. De identiteit van 

familiebezoek moest vooraf meegedeeld worden. Voor een dameskoffiekransje in de 

Mess Offr deed een snuffelhond van de bomsquad een check. De chauffeur die mij af 

en toe naar de luchthaven van Düsseldorf moest brengen bleef om 06 uur ’s morgens in 

de kou in de wagen zitten en weigerde mordicus om binnen nog een warme kop koffie te 

drinken. De Engelsen hadden het moeilijk met de informeler omgang met hun soldaten 

door de militairen van de andere NATO-landen. Etiquette en traditie in overvloed : op 

17/03 ( St Patrick’s day ) dweilde een Ierse kolonel het HK af met een schenkblad met 

Ierse whisky. De grote baas , maandelijkse stamgast op Buckingham Palace , want ex-

comd van de Queen’s Own Highlanders uit Inverness, droeg regelmatig zijn kilt en op 

officiele diners was er doedelzakmuziek door zijn “personal Piper” . We leerden dat de 

Port na het eten met de linkerhand doorgeschoven werd en toen Prinses Alexandra 

tijdens onze Bosnie-tijd de achtergebleven dames kwam opmonteren vloog mijn baas 

terug om de kniebuiging aan te leren. We gaven ook dinnerparty’s , polsten vooraf of ze 

vrij waren en stuurden dan een officiele uitnodiging . Aan onze eetkamertafel kunnen 12 

personen zitten. “ Mrs Jeannine Plovie requests the honour of the company of Colonel 

and Mrs X , adres , datum , “19.00 for 19.45 Hrs” ( verwacht voor de apero om 7 uur , we 

gaan aan tafel om kwart voor acht ). Dresscode : casual , formal , black tie , en soms 

“Jeans and boots, without guns” voor een BBQ. Je keek niet door het venster omdat ze 

te laat waren , voorschrift is dat gasten rondhangen in de omgeving en tesamen bellen 

tien minuten na het eerst opgegeven uur. Je had een Guestbook waarin de dames hun 

appreciatie konden schrijven voor de kookkunst van the Lady of the House. Jeannine 

was een favourite van de echtgenote van de generaal , wegens haar talenkennis . Ze 

moest crocket on the lawn komen spelen en tolken, Als tijdverdrijf kreeg ze een 



11 
 

slipcursus en schiettraining.. De sociale hulp tijdens onze afwezigheid was tiptop voor de 

echtgenotes : de gazon gemaaid , transport voor inkopen. De soldaten waren top : 

computer , military skills , enz. en uitzonderlijk correct Toen er thuis een panne was 

belde Jeannine de technische Dienst van de kazerne ; ze zouden direct komen maar de 

volgende vraag was : Ma’m , are you decently dressed ? De militairen van andere landen 

werden naar Engelse normen getraind : schieten , attack run , Coopertest … Ik kreeg als 

dokter een opmerking omdat ik de les EHBO nog niet bijgewoond had en zat dan in de 

les met de generaal. Altijd bijgebleven : op een avond in Bosnie was er een vechtpartij 

tussen dronken Engelse soldaten in de bar , we wilden ze uit elkaar halen , de Engelse 

officieren hielden ons tegen : “ “dat hebben de soldaten nodig om te ontstressen” . En 

vermits de Commonwealth nog bestaat , is gedurende een paar maanden ons HK bewaakt 

door een Nepalese Gurkha’s. Very Special en kleurrijk. Kookten zelf hun potje , liepen 

met lange messen rond. “Curry and herbs” vulden de lucht. Op Kerstavond was er 

Community Singing in Bosnie. Het meest irritant waren de jonge officieren, die, pas uit 

Sandhurst , het warm water kwamen uitvinden. Op 19 nov 1996 was de Bosnie-opdracht 

gedaan. Generaal Walker , fantastische baas van de IFOR-operatie , kwam mij uitwuiven 

: “Herbert , the medics , well done !! “, zei hij . Ik zat met 52 doden in mijn maag.. Zijn 

repliek : als ik geweten had in december dat het er maar 52 zouden zijn , had ik ervoor 

getekend. Een natie die quasi altijd ergens meedoet aan een oorlogje , heeft daar 

duidelijk andere normen voor. Ik heb enkele speciale souvenirs : de “crest” van de Royal 

Scots ( met alle veldslagen sedert 1633 ) , een bedanking omdat tijdens de eerste Irak-

oorlog alle Britse dokters vertrokken waren . Mijn HM Soest nam de zorg over voor de 

Engelse families. En UK-gevoerde bottinen, winterkousen, camouflagerugzak en 

regenkledij, en een serie koffiemokken, met de UK-visie op de andere landen .  
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Een A4’tje Kunstgeschiedenis door Jeannine Corthals : Fauvisme  

 

Fauvisme is een onderdeeltje van het expressionisme , ontstaan rond 1900. Gaugain was 

de voorloper en de invloed van Van Gogh is evident . Marquet en Matisse waren het al 

vanaf 1898, geestverwanten Maurice de Vlaminck , Georges Rouault , Raoul Dufy, André 

Derain e.a. volgden en de naam ontstond toen bij het zien van een klassieke torso tussen 

de opzichtige werken , een journalist het “Salon de l’Automne” van 1905 omschreef als 

“la cage aux fauves” , de kooi met wilde dieren. Felle kleuren , amper gemengd , vielen 

natuurlijk op en het was  een positiebepaling ten opzichte van het fototoestel. Schilders 

moesten concurreren met de fotografie, waardoor ze in de kleur een manier zochten om 

de waarde van het schilderij te bepalen. maar het duurde maar 10 jaar ( 1898 – 1908 ). 

Daarna evolueerden ze naar kubisme, expressionisme. Bij fauvisme ging het niet om een 

coherente groep schilders; maar om groepjes met  een gemeenschappelijke interesse : 

Atelier Gustave Moreau, Académie Carrière, de Châtou-groep en de Le Havre-groep .In 

1948 verenigden een aantal jonge expressionisten met gelijkgerichte ideeën zich in 

de de Cobra-groep. Voortbordurend op expressionisme en fauvisme veroorzaakten ze 

een opleving van de moderne kunst in Belgie, Nederland en Denemarken. De term 

"fauvisme" wordt nog steeds gebruikt voor een manier van schilderen als het gaat over 

natuur en vorm, ongemengde pigmenten, kleurpatronen, vlakheid, versimpelen, intens en 

niet-natuurgetrouw 

 

Anvers, Georges Braque ,1906 / BigBen , André Derain, 1905 / Vrouw met hoed , Henri Matisse ,1905 
/ Le Port-Le Havre, Albert Marquet , 1905/ Hoofd v.e.clown , Georges Rouault, 1907 /  
Restaurant de la Machine à Bougival , Maurice de Vlaminck, 1905 /  
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.  “Compositie in aquarel” door Germaine Nyssen  
 

1/  Horizontale compositie: 
 

Bij een horizontale compositie lopen vormen en lijnen dwars over het papier. Horizontale 

ritmes in een aquarel zorgen voor een gevoel van rust.  

Landschappen en zeezichten zijn meestal gebaseerd op een horizontale compositie. 

Men kan ook liggende figuren, stillevens en abstracte vormen horizontaal schikken. 

Het geheel kan/mag aangevuld worden met niet- horizontale vormen die aansluiten bij 

het onderwerp. 

Kleuren kunnen ook bijdragen tot de sfeer: blauw en violet brengen rust, rood en geel 

maken het werk levendig. 

De schetsen die men maakt als inspiratie kan men vereenvoudigen naar horizontale lijnen 

met kleurherhalingen in de verschillende delen. Indien men witte lijnen wenst in een 

horizontale compositie kan men schildertape gebruiken, hoewel maskeervloeistof, 

aangebracht met een smalle trekpen, veel gemakkelijker is. 
 

2/ Verticale compositie: 
 

Menselijke figuren, gebouwen en bomen lenen zich van nature uitstekend voor een 

verticaal ritme. Hou steeds rekening met de grootte, de kleur- en toonwaarde en de 

ruimtelijke verdeling van de objecten. Verticale elementen moeten domineren, al kan 

men er ook andere vormen in verwerken. Om de compositie te accentueren, is het aan te 

raden de basiswassing aan te brengen met verticale streken. 

Ga je voor een stilleven, kies dan voor hoge flessen, stapels dozen of bloemen met een 

lange steel. Creëer een bepaalde met snelle, doordachte penseelstreken. Langzaam 

aangebrachte penseelstreken roepen een rustige sfeer op en snelle streken suggereren 

voor actie en spanning. 

In de volgende uitgave komen de piramide en de schaakbordcompositie aan bod! 
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Levensles : De barst in de kruik 
  

Er was eens een oude Chinese vrouw die twee kruiken had . Ze droeg ze aan de uiteinden  

van een stok op de schouders. Eén kruik had een barst , de andere was perfect en 

bevatte steeds een volle lading water. Op het einde van lange dagelijkse wandeling van 

de rivier naar huis was de andere steeds maar halfvol. Twee jaar lang kwam de vrouw 

thuis met anderhalve lading. De perfecte kruik was best fier op haar prestatie . De 

kruik met de barst was bedroefd omdat ze maar de helft van de gevraagde taak kon 

volbrengen. Na twee jaar , voor haar gevoel een eindeloze tijd van falen , zei de kruik : 

ik schaam me zo voor mijn gebrek waardoor op weg naar huis altijd maar water verloren 

gaat. De oude vrouw lachte : heb je opgemerkt dat aan jouw kant van de weg bloemen 

groeien. Ik heb er gezaaid , mij bewust van je gebrek. Aan de kant van de andere kruik 

staan geen bloemen. Je hebt elke dag mijn bloemen water gegeven. Ik pluk die prachtige 

bloemen en versier er de tafel mee. Was je niet zoals je bent , die schoonheid , die ons 

huis eer aandoet , zou er niet zijn. Iedereen heeft zijn fouten en gebreken maar het 

zijn die gebreken en barsten die het leven lonend en interessant maken. Men moet 

iedereen aanvaarden zoals hij/zij is en de goede kant van hem/haar zien. 

  
Aan alle lezers met een barst : nog een fijne dag en vergeet de bloemen aan uw 

kant van de weg niet te bewonderen.  

 

Vooruitzichten Arte4 2022 

Expo Kerklommer De Haan : vernissage 04 oct , 11.00 uur , tot 25 nov , Vrije toegang. 

Marc Baele , Marina Van Haute , Josée De Vos 

Ontvangst Arte4 door Gemeentebestuur nav 25 jarig bestaan, 28 oktober 19.00 

uur en vernissage expo “Remember” tot 30 november : thema “ 11 november”, 

Gemeentehuis Bredene ,  

Singalong : uitgesteld naar 2023 

Bloemschikken : datum in december en locatie nog onbekend   

Causerie : 07 dec , 14.00  : Kerklommer De Haan : Edmond Thieffry en de eerste vlucht 

Brussel – Léopoldville ( 1925 ) , met originele filmbeelden , dias en filmbeelden van de 

herdenkingsvlucht in 1985 ( H.Plovie, piloot herdenkingsvlucht ).  
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Rhodos : Grieks eiland zoals er 13 in een dozijn zijn ?  

In het Kollachion : de omgeving van het Museumplein 

In het Kollachion of “verboden stad”, eertijds alleen toegankelijk voor de ridders van de 

Johannieterorde en hun personeel, zijn er twee pleinen in de noordelijke uithoek. De 

Plateia Argyrokastrou was deels het oorspronkelijke hersteldok van de zeemacht. Je 

vind er een fontein uit de 6e eeuw, aan de zuidzijde het Museum voor Volkskunst, en aan 

de westzijde het eerste ridderhospitaal , gebouwd in 1356 onder grootmeester Roger 

des Pins , van de Tongue de Provence. Vandaar zijn wapen op de gevel : dennenappels. De 

Turken gebruikten het als wapen- en munitiemagazijn en nu nog is de algemeen gebruikte 

benaming Armeria. Het verlengde van het gebouw is het stedelijk kunstmuseum. Recht 

erover zijn wat resten van een Aphrodite-tempel uit de 3e eeuw BC. Via de arcade onder 

de Herberg van Auvergne, gotisch herbouwd in 1507.komen we op het Museumplein. Aan 

de oostzijde staat de Panagia Tou Kastrou  ( OLV van het Kasteel) dat een byzantijnse 

kathedraal was , vanaf 1309 de RKe kathedraal van de aartsbisschop, vanaf 1522 een 

Turkse moskee , de rode moskee van Ederum. . De klokketoren werd vervangen door een 

minaret , de fresco’s werden overschilderd, en de Italianen restaureerden het in 1940 

en maakten er weer een RK Kerk van. Vandaag is het het Byzantijns museum. 
   

 

 
 

Aan de westzijde vind je een imposant gebouw : het Nieuwe Johannieter-hospitaal. De 

bouw begon in 1440 onder Grootmeester Jean de Lastic en eindigde bijna 50 jaar later 

onder GM d’Aubusson. De Turken gebruikten het als kazerne en arsenaal. De Italianen 

restaureerden het in 1920. Vandaag is het het Archeologisch Museum. De gewelfde 

gelijkvloerse opslagplaatsen aan de voorkant zijn nu winkels. Precies boven de ingang , 

met spitsboog , is een driekantige uitbouw waarvan de vensters de eentonigheid van het 

bouwwerk onderbreken. De uitbouw is een deel van de kapel van de Grote Ziekenzaal op 
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de eerste verdieping. Het binnenplein is aan alle kanten omgeven door arcaden, twee 

verdiepingen boven elkaar met kleine bogen. De oostelijke kant was de ziekenzaal voor 

100 patienten . Blikvangers van het museum zijn de knielende Aphrodite uit de 1ste eeuw 

v.Chr, in 1912 gevonden in het nieuwe gedeelte van de stad , Myceense vazen en juwelen, 

en massa’s beelden, enz….. 

 

  

 

Een waarschuwing :  
wie in deze omgeving  
rondloopt, draagt best  
schoeisel met een stevige 
zool. Buiten en  binnen  
de gebouwen loop je 
dikwijls op plaveisel van  
chochlakia , schelpvormige  
steentjes , die nogal puntig  
kunnen zijn. 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=w70uPK3oAohD4M&tbnid=gdFB7X7HzD5zxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kolumber.pl/photos/show/499800&ei=QtHjU9zSNYK8Oe67gIAM&bvm=bv.72676100,d.bGQ&psig=AFQjCNGBsjhz8ctpyEmDGu243Nnb1zhQzg&ust=1407525562294476
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZjiVAov2hZr8VM&tbnid=7f7R6R1wDlMuNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kolumber.pl/places/photos/1772096/page:18&ei=DdLjU7DcGYHvOZmVgJAF&bvm=bv.72676100,d.bGQ&psig=AFQjCNGNrbJ3WNtsGRkj2BboJRWTyaZYMQ&ust=1407525764609472
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Boek in mijn bib : De Google van 1978 

De Grote Winkler Prins ( 7e Druk , 20 delen, > 16000 blz ) 
 

Voor de computer , Google, Wikipedia enz. was dit een “must have”. Ik kocht er dan ook 

één in 1979 , toen de vertegenwoordigers van de uitgeverij de Belgische garnizoenen in 

Duitsland afdweilden, voor de studerende kinderen , uit ijdelheid , en voor het uitzicht 

van mijn bureau , waar ik thuis ook af en toe patienten ontving. Ze bewees haar diensten 

en was accuraat en betrouwbaar , en alles omvattend. De 20 delen staan achter mij in 

mijn bib en vaak kom ik met de WP iets sneller te weten dan na het doorklikken op 

Google of Firefox, waar je eerst door een wirwar van gerelateerde , door algoritmen en 

reclame gestuurde websites moet navigeren . Je mist de laatste 44 jaar , maar wat de 

WP biedt over de periode voor 1978 is soms meer dan wat je samenharkt uit diverse 

clicks. Een check van hetzelfde onderwerp op beide “WP’s” leert dat er soms wat later 

gemanipuleerde data bestaan of “vluchtigheidsfoutjes” , want eventueel gestuurd door 

de interesses van de medewerkende vrijwilligers. Dus de Grote WP komt nog van pas. 

Nadeel is natuurlijk dat hij ééntalig Nederlands is, en zwaar : de 20 delen wegen samen 

34 kilo.  By the way,  zou het toeval zijn dat de afkorting van Wikipedia WP is ? 
 

.   
 

Een neef van mijn schoonmoeder was bibliothecaris bij de Koninklijke Bibliotheek , nooit 

gehuwd, en hij spendeerde zijn centen aan reizen en boeken. Hij zat dus op de eerste rij 

bij het verschijnen van beperkte  oplagen, genummerd , op speciaal papier , enz. en hij 

kreeg allicht een percentje bij privé-aankopen. Zijn erfenis aan boeken – drie etages in 

zijn Gentse woning - belandde bij ons, en daaronder natuurlijk …. de Grote WP. Ik heb 

dus 2 x de zevende druk uit 1979.  Recent hing ik een foto van één deel op onze stand op 

de Bredense CD&V-Rommelmarkt ( “19 delen af te halen thuis tegen de totaalprijs van 

50 Euro”) . Resultaat : noch belangstelling , noch koopintenties. Onze kleinkinderen zijn 

niet geinteresseerd . Bij de volgende electriciteitspanne zullen ze zich dat beklagen ! 

Mocht U ook een ijdeltuit zijn , of nood hebben aan een meer intellectueel uitzicht van 

de één of andere kamer in uw huis , of zoekt U een cadeautje voor een verjaardag of ter 

gelegenheid van Sinterklaas of Nieuwjaar, op de cover van dit nummer vindt U mijn 

coordinaten . Bieden mag , maar ik verkoop maar één exemplaar . Ik wil mijn imago niet 

kwijt en ik ben op mijn hoede voor Poetin.  
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Citaten : De massa 
 

De massa loopt achter een vaatdoek als je het als vaandel draagt,  en ook achter een 

ezel met laarzen aan , als hij maar luid genoeg balkt. ( H.Hensen , Zes toneelstukken ) 
 

Als iedereen iemand van betekenis is,, dan is niemand zomaar iemand ( When everybody 

is someone, then noone’s anybody ) , W.S.Gilbert, The Gondoliers , 1899 
 

Als je een mier doodslaat , komen er tien naar de begrafenis ( Nl spreekwoord , “Er is 

teveel om uit te roeien ) 
 

De ergste vijand van waarheid en vrijheid en onze maatschappij is de stevige 

meerderheid. ( H.Ibsen , En folkefiende, 1882 ) 
 

De massa is de grootste gemene deler die steeds onder de maat blijft. (A. Deville , 

Schimmel op vat ) 
 

Een grote meerderheid heet een “verpletterende” meerderheid . Van een overtuigende 

meerderheid spreekt niemand , zelfs de meerderheid niet ( J.I.de Haan , Besliste 

volzinnen , 1954 ) 
 

Hoe meer zielen , hoe minder gedachten (G.Gils, Berichten om bestwil , 1968 ) 
 

Ik ben het niet eens met de wiskunde. Ik geloof namelijk dat de som van nullen 

gevaarlijk is. ( S.Lee )  
 

Veel meent licht héél te zijn . ( Dirk Camphuysen, Verzameld werk ) 
 

Honderd grauwe paarden maken nog geen schimmel ( Hundert graue Pferde machen 

nicht ein einzigen Schimmel , Goethe , Sprüche in Proza ) 
 

Alleen wie de massa in de hand heeft , kan er mee spelen ( R.Schumann, Verzamelde 

werken  ) 
 

Om een onberispelijk lid te zijn van een schaapskudde , moet men in de eerste plaats 

schaap zijn. ( Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde zu sein können, muss man vor 

allem ein Schaf sein. ( Albert Einstein , Aphorismen ) 

 

Wanneer je aan de kant van de meerderheid staat, is het tijd om te pauzeren en na te 

denken ( Mark Twain ) 
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Focus op Kunstenaars:  Henri Evenepoel , Belg in Parijs 

Henri wordt geboren in Nice op 03 oktober 1872, 150 jaar geleden. Al vroeg verliest hij 

zijn moeder. Zijn vader is een bekende muziekcriticus ( In La Flandre libérale en Guide 

Musical ) .  Na een jaar aan de Academie te Brussel volgen twee jaar aan de Academie 

des Beaux-Arts in Parijs. Hij debuteert op het Salon de Paris in 1894 met een portret 

van “Madame D”. Hij werkt in Parijs in het atelier van Gustave Moreau , die hem in 

contact brengt met Matisse en Rouault. Madame D is zijn nicht Louise De Mey . Hij 

woont bij haar en haar man in , heeft een kind met haar : Charles . Hij schildert vaak 

zijn zoontje , maar om geen argwaan te wekken af en toe ook de twee kinderen van het 

echtpaar . Zijn onderwerpen zijn vooral vrienden en familie. Zijn enige naakt ( “Eve” ) 

bevindt zich in het MSK Brussel. Zijn portretten in volle lengte, in een somber palet , 

vaak tegen een neutrale achtergrond verraden de invloed van Manet en James Whistler.  

 
H.Evenepoel/ Charles met streepjestrui , 1898 / Dochter van Matisse/ Louise en de kinderen 

Hij blijft exposeren in de Salon des Artistes Français en de Salon du Champs de Mars, . 

en heeft een eerste solo-expo in Brussel in de Cercle Artistique in 1897. In november 

1897 stuurt zijn familie hem naar Blida , een stadje 50 km zuidwest van Algiers, Hij 

heeft TBC. Zijn pocketcamera is zijn vaste begeleider maar hij botst op de lokale zeden 

want ze weigeren te poseren. Hij legt personen vast in stiekeme foto’s en schetsen . In 

de lente 1899 keert hij terug naar Parijs , schildert nog impressionistische taferelen. 

Zijn Afrikaans verblijf heeft zijn palet gewijzigd naar bruingele felle kleuren, waardoor 

hij wordt beschouwd als een voorloper van het fauvisme. Hij had vijf jaar gewerkt aan 

een portret van zijn Spaanse vriend Francisco Iturino, titel “De Spanjaard in Parijs” . 

Na het “Gentse Salon”, wordt het aangekocht in oktober 1899 door het MSK Gent. 

Henri vindt het onderbetaald ( 1000 frank en geen 1500) maar is extatisch in een brief 

aan zijn vader : “stel je voor, een museum koopt mijn werk , ik kan net zo goed sterven”. 

En hij sterft op 27 december in Parijs aan vlektyfus , amper 27 jaar oud.  

 
Sinaasappelmarkt in Blida , 1898/Kermis op Les Invalides/ De Spanjaard in Parijs /  

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Evenepoel_-_Charles_met_streepjestrui_-_Charles_au_jersey_ray%C3%A9_-_Koning_Boudewijnstichting_-_Fondation_Roi_Baudouin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Evenepoel_-_De_dochter_van_Henri_Matisse_-_(1896)_-_MDD_Deurle_12-02-2010_14-53-18.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Evenepoel001.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Evenepoel_-_Foire_aux_Invalides.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Evenepoel_-_De_Spanjaard_in_Parijs.JPG
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Tac-à-tac 
 

Engelse admiraal : Jullie Fransen vechten voor het geld , wij Engelsen vechten om de eer  

Surcouf ( Zeerover uit St Malo ) : Mijnheer , iedereen vecht voor wat hij niet heeft 
 

John Montagu , graaf van Sandwich : ik weet niet of u zult sterven op het schavot of 

door syfilis. John Wilkes :  Hangt er van af of ik uw principes of uw maitresse omhels.  
 

Lady Astor , icoon van feminisme , en Churchill , niet bepaald pro-feminisme. Ruzie . 

Lady Astor : was ik uw echtgenote , ik deed vergif in uw glas 

Churchill : was ik uw echtgenoot , ik dronk het met plezier 
 

Lady Astor : Mr Churchill , U bent dronken 

Winston Churchill : Mevrouw , U bent lelijk, maar morgen ben ik nuchter 
 

Cindy Crawford : Ik dank U voor het toesturen van uw boek. Maar vertel me , wie heeft 

het voor U geschreven ? Amanda Lear : ik ben verheugd dat U van het boek genoten 

hebt , maar vertel me , wie heeft het voor U gelezen ? 
 

Hij was lelijk , zijn echtgenote  bedroog hem schaamteloos. Toen moest hij weer op reis. 

Prince de Conti : Mevrouw , ik raad U aan mij niet te bedriegen tijdens mijn afwezigheid. 

Zij :  Mijnheer , ik heb alleen zin om U te bedriegen als ik U zie. 
 

De corpulente Winston Churchill vs zijn vriend, de magere George Bernard Shaw. 

Churchill : als ik U bekijk , zou ik denken dat er hongersnood is in Engeland 

Shaw : en als ik U bekijk , zou ik denken dat gij de oorzaak bent. 
 

Sacha Guitry en Yvonne Printemps , zijn nogal frivole echtgenote van dat ogenblik, 

wandelend op een begraafplaats : 

Hij : als je hier zal liggen , zal men kunnen zeggen : eindelijk koud. 

Zij : als jij hier zult liggen , zal men kunnen zeggen : eindelijk stijf. 
 

Kokette oudere dame : Combien d’années vous me donnez ? 

Monsieur de Rivarol : pourquoi je vous en donnerais , vous n’en avez pas assez ?  
 

Na het diner laat Churchill de sigarenkist rondgaan. Een gast neemt er vijf. 

De gast : voor de terugrit ! 

Churchill : mijn dank omdat je van zo ver gekomen bent.  
 

Anna Tyskiewics ( gravin Potocka ) verborg haar strabisme ( scheelzien ). Talleyrand is 

de meest beroemde mankepoot uit de geschiedenis. Hij wist van haar probleem.  

Zij :  comment allez-vous , Monsieur ? Hij : comme vous voyez , Madame 
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Email-expo Arte4 ( met toepasselijke haiku ) 

 

Bamboe, Marc Baele 
onbuigzaam gewas 

voor de mens ondoordringbaar 

toch met veel gaatjes  

 

Strand in Cadzand,Marina Van Haute 
de zee van elkeen 

hindernissen in het zand  

zijn dit grenspalen ? 

 
Roofvogels , Jeannine Corthals 

Het vizier op scherp  

en een dodehoekaanval  

van stille killers 

 
  Zeezicht,Germaine Nyssen,(aquarel) 

onophoudelijk 

ontvoeren golven het zand 

Lange Nelle waakt  

Moeder en dochter,Josée De Vos,  
Een onderonsje 

Levensles of geheimpje 

Vol genegenheid  

 
Evolutie, Hilde Warmoeskerken 

De eicel wacht af 

do zaadcellen spoeden zich 

of was de kip eerst ?  
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Weten , redeneren of raden. ( antwoord laatste blz ) 
 

1. Statistisch hebben de mensen meer schrik van : 

a. de dood    b. spinnen     c. slangen 
 

2. Welk dier is doof ? 

a.  zeeleeuw    b. olifant  c. ijsbeer  
 

3. Vlinders voelen met hun : 

a. poten      b. voelsprieten      c. mond 
 

4. Welk dier kan zijn tong niet uitsteken ? 

a. Krokodil   b. gekko     c. leguaan 
 

5. Hoeveel maal kan een mier zijn eigen gewicht heffen ? 

a. 30 x      b. 50x        c. 100x 

 

6. Wat kan je niet met open ogen ? 

a. hikken    b. niezen    c. kuchen 
 

7. Hoeveel dagen kan een kakkerlak nog leven zonder kop ? 

a. 1             b. 5          c. 9 
 

8. Ruiterstandbeeld : het paard staat op vier poten , betekent over de ruiter ? 

a. Gekwetst in de strijd  b. gedood in de strijd c. natuurlijke dood 
 

9. Hoeveel maal kan een vlo zijn eigen lengte springen in één sprong ? 

a. 20x       b. 50x.         C. 80x 
 

10. Hoeveel meter kan een menselijke hartslag het bloed omhoogstuwen ? 

a. 1       b. 5        c. 10 
 

11. Hoeveel spiertjes heeft een kat in iedere oorschelp ? 

a. 16        b. 32.      C. 48      
  

12. Keirameikon , waarvan het Franse cimetière afgeleid is , betekent ? 

a. Slaapzaal     b begraafplaats  c. onderwereld 
 

13. De conquistador die de stadsnaam vroeg , kreeg te horen Yucatan, wat betekent :  

a. Yucatan     b.  loop naar de hel      c. ik ben niet van hier 
 

14. Engelsman : hoe heet dit springende dier ? De Australier :Kan Ghu Ru. Betekent ?  

a. Ik versta U niet      b. kangoeroe      c. hebt ge dorst ? 
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Vangelis Villas , Ammoudara , Kreta 

 
Auberge Kalopetri , Kritinia, Rhodos 

 

 
SamonasTraditional Villas , Kreta 

 

 

 

 

 

 
Speelgoedmuseum, Archipoli, Rhodos 

Oplossing Weten , redeneren , raden :  

1b, 2c, 3a, 4a, 5b, 6b, 7c, 8c, 9b, 10c, 11b, 12a, 13c, 14a 
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Praatgroep Kankerpartners werd heropgestart ( 15 september ll ) 
 

Kankerpatienten worden op alle manieren begeleid in de oncologische centra. Hun 

partners staan nogal eens in de kou, of hebben praktische problemen , ook al 

door de afstand naar die centra . Laat kanker geen taboe zijn ! Partners van 

kankerpatienten , deel uw ervaringen , bekommernissen en frustraties met 

lotgenoten. Deel uw aanpak van de moeilijke situatie  die uw leven op zijn kop zet. 

Misschien vonden anderen een oplossing voor één van uw problemen. Kom praten !!  

U kan vrijuit praten , discretie is verzekerd , geen foto’s of namen.  

De samenkomst kan weer doorgaan in het Dienstencentrum , Elisabethlaan , 

cafetaria Rode Kruis. Het initiatief startte in 2019 maar leed onder de 

coronamaatregelen . Bereikbaar met openbaar vervoer, parking , toegankelijk 

met rolstoel. Gratis. 

Volgende vergaderingen :  elke 3e donderdag ( 14 – 17 uur ).  

( Opgelet :  praatgroep alleen voor partners van kankerpatienten ) 

Info : Jeannine Corthals , 0473/434738 , jeannine.corthals@skynet.be 

Jeannine Corthals was verpleegster in het UZ Gent , in Medische Huizen in 

garnizoenen van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland en gaf jarenlang alle 

medisch-technische vakken en de praktijklessen in de opleiding “zorgkundigen” 

aan het Koninklijk Atheneum Bensberg.  

 

Nu verstopt in een dichtgemetseld vak op zolder 
 

Klaargelegd voor de recente Rommelmarkt van CD&V, maar wijselijk thuis gelaten  :  : 

- een CD met n**-spirituals ( het N-woord )  

- “Atlas der Anatomie des Menschen” , 1600 blz , in 2 delen , mijn studieboek 

Anatomie ( met alleen afbeeldingen van een man en een vrouw, geen ……) 

- Mijn medaille van Officier in een Leopoldsorde ( hoeft geen uitleg ) 

- Strips “Tanguy en Laverdure” ( vliegen en luchtvervuiling ) 

- Strips “Michel Vaillant”  ( autosport ) 

- “Gangreen” van Jef Geeraerts en “Kuifje in Congo” ( Belgisch Congo ) 

- Strips van “Asterix” ( wegens de clichés over de EU-partners en andere naties , 

Romeinen , Helvetiers , Corsicanen , Noormannen, …..)  

- Strips van Suske en Wiske ( nog cliché’s ) 

- “De duivelsverzen” van Salman Rushdie ( hoeft ook geen uitleg ) 

- Een foto van mij als Zw…P….., met de Sint op  bezoek bij zieke kinderen 

- “ WW III” van Eric Harry ( atoomscenario verzwakt Rusland ) 

Alles is verstopt , veilig voor verwachte huiszoekingen ( vanaf ….. ? )  

mailto:jeannine.corthals@skynet.be

