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De ramen ...
... zijn de ogen van de huizen. Ze zijn kwetsbaar en vertellen iets over elke bewoner. Voor de
voorbijganger vormen ze samen met de voordeuren en de gevelstenen het gezicht van de straat.
Bewust van deze impact op de sfeer stellen de bewoners, onder de vleugels van vzw AchterGlas,
hun kunstproject voor.
AchterGlas jaagt een stroom van ideeën en vernieuwing door de straat en wakkert reflectie
en creativiteit aan. Achter elk raam hangt of staat gedurende twee weken een kunstwerk dat ’s
avonds verlicht wordt. Van gevel tot gevel vormt het licht een lint, dat symbool staat voor de
hechte burengemeenschap die in de Mortselsesteenweg groeide. Toch heeft elk werk zijn aparte
vorm, kleur, emotionaliteit of rationaliteit..

De dwaze wereld
thema 2019

Je kunt er niet naast kijken: 2019 is het Internationale Bruegeljaar. Onze Koning opent een
prachtige Bruegel tentoonstelling in Wenen. Het Pajottenland focust op de landschappen uit zijn
schilderijen. Het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen is nog altijd niet open…
En wat doet AchterGlas in Hove? Juist, wij organiseren de 1ste Bruegel tentoonstelling in het land.
En niet zo maar één, want wij gaan de “Wereld der Dwazen” niet uit de weg. Dat is de naam die
Bruegel zelf gaf aan het beroemde schilderij van De Spreekwoorden.
De vraag is hoe actueel de tijd van Bruegel nog is voor de toeschouwer uit de 21ste eeuw.
En dan vallen de vele gelijkenissen al snel op. De wereld was door de ontdekkingsreizen,
wereldhandel en drukpers meer binnen bereik gekomen. Dit bracht toen ook grote
maatschappelijke veranderingen met zich mee. Hetzelfde gebeurt nu met de globalisering en de
nieuwe technologieën.
Materialisme en machtsstreven wonnen aan invloed, ten koste van verinnerlijking,
medemenselijkheid, geweten, tradities en religie. Klinkt dit niet heel actueel?
Met het beeld op de voorpagina, “De duivel op het kussen binden”, wat zoveel betekent als
“Elke man aankunnen”, word je zo gekatapulteerd naar het brandend actuele #MeToo!
Wij tonen géén “Bruegeliaans werk” en ook géén interpretatie van onze titel “De dwaze Wereld”.
De kunstenaar of kunstenares heeft één spreekwoord gekozen uit het schilderij van Bruegel, en
ging dan aan de slag met de hedendaagse betekenis.
Traditioneel kan het thema breed geïnterpreteerd worden. Aan de kunstenaar om er een eigen
invulling aan te geven. Het resultaat vind je in deze boeiende straattentoonstelling waar vele
kunstvormen vertegenwoordigd zijn.
Geniet van onze “Dwaze Wereld”!
De vernissage gaat door op 19 januari 2019 in:
Podiumcafé De Pomp | Mortselsesteenweg 52 | 2540 Hove
De werken blijven tentoongesteld tot en met 2 februari 2019.
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Kapelstraat 102
2540 Hove
T: +32 3 455 26 74
F: +32 3 454 30 53
info@delaet-vanhaver.com
www.delaet-vanhaver.com
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Programma vernissage 19 januari 2019
 18u00: Mortselsesteenweg autovrij – ramen verlicht - tentoonstelling toegankelijk
 20u00: Straatanimatie
 20u30: Openingswoord met een hapje en een drankje
 21u00: Vrij bezoek aan de straattentoonstelling
 Open einde

Programma veertiendaagse
De straattentoonstelling is 14 dagen open: van 19 januari tot 2 februari 2019.
Elke avond zijn de kunstwerken in de ramen verlicht.
 De kerk is dagelijks geopend van 19.00 u tot 21.00u. Tijdens het weekend van 14.00 u
tot 18.00 en van 19.00 u tot 21.00u. Ze is uiteraard ook geopend tijdens de begeleide
wandelingen.
 19/01: Openingsavond en vernissage in De Pomp met een hapje en een drankje.
 23/01: Begeleide wandeling doorheen de straattentoonstelling. Afspraak in De Pomp
om 20u00. Vooraf inschrijven is niet nodig. Aanwezige kunstenaars geven toelichting bij hun
eigen werk.
 25 & 26/01: Woord & Muziek ‘De bril van Bruegel’. Dit avondje 'Unplugged ploegen in de
16de eeuw' met teksten en muziek gaat door in de huiskamer van Philippe & Martine in de
Mortselsesteenweg 36. Wil je zeker zijn van een plaatsje, schrijf dan in met een mail naar:
achterglas@live.be met vermelding van het aantal personen. Deuren: 19u45.
 28/01: Seniorenwandeling met een kopje koffie en gebakje. Inschrijven met een mail naar:
achterglas@live.be of telefonisch bij Hilde Raats op het nummer 0497 30 40 89.
Kostprijs: 4 EUR.
 30/01: Begeleide wandeling doorheen de straattentoonstelling. Afspraak in De Pomp om
20u30. Vooraf inschrijven is niet nodig. Aanwezige kunstenaars geven toelichting bij hun
eigen werk.
 02/02: Finissage. Afsluiting van de tentoonstelling en terugname van de kunstwerken. Een jury
onder voorzitterschap van onze Schepen van Cultuur plaatst de meest verdienstelijke werken
in de kijker.
Op de website www.achterglas.be wordt een educatief pakket ter beschikking gesteld voor
leerlingen van de tweede en de derde graad van de lagere school. Tijdens een bezoek aan de
tentoonstelling maken ze op een creatieve manier kennis met kunst.
Voor alle bezoekers wordt een programmaboekje voorzien met een toelichting van de
kunstwerken door de kunstenaar zelf.
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Medewerkers van AchterGlas ondersteunen
... mensen onderweg .....

www.sikilizaleo.com
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raamdecoratie en interieurinrichting
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Woord & Muziek: De bril van Bruegel
Gezellig thuis in de woonkamer en toch in de 16de eeuw.
Na AchterGlas in beeld, nu ook AchterGlas in woord & muziek!
Kom rustig luisteren naar enkele fragmenten die wij koesteren.
Geruststellende aflaten voor ernstige spaarders, ruisende stoffen, ploeterende boeren,
zuipen in de soep, wandelen in de sneeuw en prekende hagen.
Unplugged ploegen in de 16de eeuw.
Welkom op 25 & 26 januari 19u45 in de Mortselsesteenweg 36, Hove.
Als je zeker wil zijn van een plaatsje, schrijf je best een mail naar achterglas@live.be, met
vermelding van het aantal personen.
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52 | Podiumcafé De Pomp

Je geld in het water gooien

Ronald De Bruyn | Je geld in het water gooien
Installatie - In samenwerking met Liliane Lacasse (fotografie)
Het werk is een impressie over de invloed van genotsmiddelen op onze wereld.
Het gaat over " De dwaze wereld " van consumptie.



Ronald De Bruyn | Maatsweg 10, 2060 Antwerpen | 0488 79 83 02

50 | bij Pascale & Luc

Daar hangt de schaar uit

Julia Beirinckx | Dollen II
Potloodtekening
In deze tekenig zoom ik verder in op het eerste werk: "Dollen I" De verwoede strijd van de kleine man
gaat door. En toch is er vertwijfeling en gelatenheid. Sommigen vallen af, anderen bijven aanklampen.
De schaar hangt onheilspellend boven hun hoofd.



Julia Beirinckx | Vogelstraat 54, 2580 Putte | 0471 60 44 78 | jbeirinckx@yahoo.co.uk

48 | bij Kevin

De omgekeerde wereld

Lieve Grootaers | “De dwaze wereld” (niets is zoals het is)
Acrylverf op linnen
De wereld rondom mij inspireert mij om te schilderen. Het is niet de bedoeling om er een
realistische weergave van te geven maar al schilderend komen er beelden tevoorschijn die ik naar
mijn interpretatie en gevoel zichtbaar maak zodat er een nieuwe wereld weergegeven wordt. Als
je meer in detail kijkt zie je meer en meer... beelden, die iedereen de mogelijkheid geeft ze zelf te
interpreteren, ... zijn het spreekwoorden?... je mag ze zelf invullen...



Lieve Grootaers Lispersteenweg 213, 2500 Lier | 0496 541 052 | lgrootaers@gmail.com
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44 | bij Pastoor Paul

Uit het raam groeien

Tessy Willems | Fake news?
Schilderij: acryl en gemengde technieken
Er bestaan geen geheimen voor de tafelspringer of opschepper als je hem een podium geeft.



Tessy Willems | Grimbergsesteenweg 164, 1980 Eppegem | 02 253 84 98 - 0494 560 480 |
ARTesstyk@gmail.com | www.tessywillems.exto.nl
Waar aas is vliegen kraaien

Frank Van Laer | Where the carcass is, there fly the crows
Vrije grafiek: houtsnede en droge naald
Ik heb mij laten inspireren door de spreuk “Waar aas is, vliegen kraaien”, een beetje verscholen
in de verte van de rechterbovenhoek van Bruegels Dwaze Wereld. Ik kreeg het idee om mijn
oorspronkelijk ontwerp “carcass met hart en kraaien" te omkaderen met het laatste stadium van
een vroegere houtsnede in reductie “mardi gras“ en het geheel tenslotte aan elkaar te binden door
overdruk van een droge naald “scare crow”. Het uiteindelijk werk is dus het resultaat van vier drukken
over elkaar op zerkall papier .



Frank Van Laer | Hovestraat 167/3, 2650 Edegem | 03 455 47 41 - 0478 272 648 |
francois.vanlaer@skynet.be | www.lazernij.be

42 | bij Isabelle & Gert

Zijn licht ergens op laten schijnen

Ann Berger | Ray of Light - Eastern State Penitentiary - Philadelphia - 2018
Fotografie
Het werk is een letterlijke interpretatie van de spreuk “Zijn licht ergens op laten schijnen”. De foto is
genomen in een cel van het Eastern State Penitentiary in Philadelphia. Ooit was dit de beroemdste en
duurste gevangenis ter wereld (1829-1971), vandaag in volledig vervallen staat. Ik werd getroffen door
de mooie lichtinval in één van de meest duistere plekken ter wereld.



Ann Berger | Generaal Vanmerlenstraat 20, 2600 Berchem | ann.berger@matriks.be

40 | bij Viviane & Eric

Achter het net vissen

Daniëlle Raspé | Netwerk
Glaskunst
Met koperdraad gehaakt netwerk in glas gesmolten en dit geheel gelijmd op een metalen voet.



Daniëlle Raspé | Bosstraat 5, 1980 Zemst | 015 61 43 11 | daniellleraspe@yahoo.com
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38 | bij Jos

Daar staan klompen

Ria Somers | Waar ben je?
Acryl op doek
Een jongedame wacht (tevergeefs?) op de ware prins.



Ria Somers | Koninklijkelaan 22, 2600 Berchem | 03 239 71 90 - 0497 792 543 |
ria.somers@telenet.be

36 | bij Martine & Philippe

De omgekeerde wereld

An Bruloot | De omgekeerde wereld
Papierkunst
Het werk stelt een achterkant van een mannenjeansbroek voor en de roze schoentjes staan in de
tegenovergestelde richting. Op het moment wordt er veel over genderidentiteit gesproken. Na veel
onderzoeken kan je je van sekse laten veranderen. Je wordt in een jongenslichaam geboren, maar
je hebt een meisjesgeest. Dat moet voor de persoon in kwestie en zijn familie heel ingrijpend zijn.
Je leeft in een omgekeerde wereld. Ik wil met mijn werk, een man uitbeelden, die zijn opgelegde
mannelijkheid de rug toekeert en als vrouw een gelukkige toekomst wil instappen.



An Bruloot | Maalderijstraat 2, 2640 Mortsel | 03 325 11 12 | anbruloot@skynet.be
Wat heb je aan een mooi bord als het leeg is?

Daniëlle Raspé | 3 glazen schotels
Glaskunst
Dit werk bestaat uit 3 mooie schotels uit glas.



Daniëlle Raspé | Bosstraat 5, 1980 Zemst | 015 61 43 11 | daniellleraspe@yahoo.com

In’t weekend doorlopend
verse pistolets en koffiekoeken !
2x per dag ovenvers ambachtelijk
lekker brood !
Onze kwaliteit proef je gewoon !
Boechoutsesteenweg 19 - 2540 Hove
Tel. 03/455 27 94
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Men moet zich krommen, wil men door de wereld kommen

Anny Moons | Douche
Fotografie
Deze foto maakt deel uit van een serie over alledaagse bezigheden, in slow motion, als tegenpool
van het hectische van onze tijd.
"Voor een foto geldt hetzelfde principe als voor een schilderij. Je moet componeren en een stabiel
evenwicht zoeken. Het schone is overal om ons heen, het wemelt ervan, maar “je moet het zien”,
het door middel van je lens isoleren en omlijsten."
Voorwoord voor Paris, 80 photographies de Moï Ver, 1931.



Anny Moons | Dahliastraat 30, 2540 Hove | 03 455 55 27 - 0498 596 714 |
annymoons@telenet.be - @annymage (instagram)
Men moet zich krommen, wil men door de wereld kommen

Tessy Willems | Succes
Schilderij: acryl en gemengde technieken
Er voor kruipen, er naar vissen of overzicht bewaren? Welke sleutel leidt tot succes?



Tessy Willems | Grimbergsesteenweg 164, 1980 Eppegem | 02 253 8498 - 0494 560 480 |
ARTesstyk@gmail.com | www.tessywillems.exto.nl
Tot de tanden bewapend

Jacqueline Mourice | Dodelijk spel
Potlood op papier
Binnen de 15 minuten was de zwaar bewapende man, het huis en de wijk van de aardbodem
verdwenen door een zware explosie. Dit gebeurde vorig jaar in Aleppo en het is geen allenstaand
feit. Dagelijks gebeuren dergelijke aanvallen over de hele wereld in oorlogsgebied. Zwaar
bewapend zijn biedt de dag van vandaag geen garantie meer om te overleven.



Jacqueline Mourice | Olmenlaan 28, 2840 Rumst | 0478 885 300 |
jacqueline.mourice@skynet.be | www.jacquelinemourice.bel
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34 | bij Rika

Men moet zich krommen, wil men door de wereld kommen

Christel Weyts | Terminus
Schilderkunst, acryl op linnen
De weg die we moeten nemen ligt vaak bezaaid met obstakels. Het is soms hard werken om op je
bestemming te geraken. We buigen ons om niet te breken. We 'krommen' ons om het harde werk te
verzetten. Trachten te zijn als een postzegel, niet loslaten voordat je je bestemming hebt bereikt (naar
Josh Billings).



Christel Weyts | Hellestraat 37, 2530 Boechout | 03 455 66 14 - 0474 840 596 |
christelweyts@gmail.com | www.christelweyts.be

32 | bij Bruno

De teerling is geworpen

Geert Kint | De teerling is geworpen
Schilderij
Twee kinderen spelen met een dobbelsteen. Een bonte menigte kijkt toe. Bij nader inzien kan je in
het publiek nog veel andere spreekwoorden terugvinden…



Geert Kint | Meylstraat 53, 2540 Hove | 03 294 58 76 - 0473 684 088 | geertkint@hotmail.com
Lachen als een boer die kiespijn heeft

Frie Lavelli | Lachen als een boer die kiespijn heeft
Acryl en olieverf op doek



Frie Lavelli | Kerkhoflei 64, 2800 Mechelen | 015 29 06 99 | frie.lavelli@skynet.be

30 | bij Jan

Iets door de vingers zien

Jos Noben | Vingers
Olie op canvas
De Bruegelspreuk “Iets door de vingers zien” wordt vertaald naar “Iets oogluikend toestaan”. Kijk
hoe wij vandaag niet meer reageren op mistoestanden en niet meer kritisch kijken naar groot
en klein onrecht, alsof we er toch niets kunnen aan doen. De vingers tonen op het ene doek de
onverschilligheid, terwijl ze op het andere krampachtig smeken om aandacht.



Jos Noben | Mortselsesteenweg 38, 2540 Hove | 0476 936 406 | jnoben@its.jnj.com
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26 | bij Simone & Roland

Zijn last dragen

Chris Dewals | Beladen rugzak
Olieverfschilderij op doek
Iedereen heeft zo zijn problemen. Dat wordt in onze huidige samenleving ook omschreven als
'zijn rugzak meezeulen'. Tijdens de levensloop worden veel mislukkingen, soms zelfs trauma's
opgeslagen in ons geheugen. Deze herinneringen bepalen ook wie we zijn en hoe we met
omstandigheden en andere mensen omgaan.



Chris Dewals | Elleboogstraat 26, 2811 Leest | 0495 271 610 | chris_dewals@hotmail.com |
www.chrisdewals.com
Aan een oud dak moet je veel herstellen

Karel Schrooyen | Aan een oud dak moet je veel herstellen
Fotografie
Een goede raad aan onze beleidsmensen: investeer dringend in verouderde infrastructuur. Dat zal
iedereen ten goede komen.



Karel Schrooyen | Hortensialei 28, 2540 Hove | 0473 974 631 | schrooyen.karel@gmail.com |
www.visionfotokring.be
Een stok in het wiel steken

Karel Schrooyen | Een stok in het wiel steken
Fotografie
Laat ons in 2019 eens geen stokken in de wielen steken maar elkaar helpen.



Karel Schrooyen | Hortensialei 28, 2540 Hove | 0473 974 631 | schrooyen.karel@gmail.com |
www.visionfotokring.be
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18 | bij Kim

Tussen hemel en aarde hangen

Tessy Willems | Catfish (Katvis)
Schilderij: acryl en gemengde technieken
‘Dag vis!’, roept kat. ‘Dag kat,’ zegt vis.
‘Zeg, vis. Heb ik weleens verteld hoe dol ik op je ben?
‘Leuk om te horen, kat. Ik dacht dat je me niet mocht.’
‘Hoe kom je daarbij? Je bent heerlijk gezelschap!
Wat zeg ik, een visje uit de duizend!’
‘Daar heb je gelijk in. Niemand heeft zoveel familie als ik. Mijn zusjes…’
‘Waar vind ik die familie van jou?’ vraagt kat ongeduldig.
‘Dat is heel gemakkelijk. Ik hoef alleen de oever over te steken.’
‘Dan ga ik maar eens op bezoek. Dag vis!
‘Tot kijk, kat. Bedenk wel dat jij een omweg zult moeten maken.’
‘Waarom dan?’ vraagt kat verschrikt.
‘Omdat je niet kan zwemmen, kat.’



Tessy Willems | Grimbergsesteenweg 164, 1980 Eppegem | 02 253 8498 - 0494 560 480 |
ARTesstyk@gmail.com | www.tessywillems.exto.nl

6 | bij KBC

Met het hoofd tegen de muur lopen

Kristine Voet | Zo hoog
Schilderij met olieverf
Met het hoofd tegen de muur lopen? Of niet? Of wel?



Kristine Voet | Kapenbergstraat 15, 2640 Mortsel | 0475 776 023 | kristine.voet@yahoo.com
Een oogje in het zeil houden

Marie-José (Mie'ke) Nieuwendijk | Look out!
Acrylverf op canvas en mix materiaal
De wereld kent jou beter dan je naaste buur!?



Marie-José (Mie'ke) Nieuwendijk | Mechelsesteenweg 21, 2840 Rumst | 0477 344 113 |
m.nieuwendijk@telenet.be
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Een oogje in het zeil houden

An Bruloot | Een oogje in het zeil houden
Papierkunst
In deze tijd is er camerabewaking in grote steden, winkels, parkeergarages, musea, enz. Er zijn
ook veel tv-programma’s waar het dagelijks leven van iemand gefilmd wordt. Op Facebook kan
iedereen online iemand anders zijn leven volgen.



An Bruloot | Maalderijstraat 2, 2640 Mortsel | 03 325 11 12 | anbruloot@skynet.be

Digital Printing
Dringend op zoek naar gepersonaliseerd drukwerk?
Of snel een beperkte oplage nodig?
digipress@px.be

Ontwerp & Opmaak
info@px.be

PX nv | Vosstraat 22, 2140 Borgerhout | 03 448 21 51
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ELEKTRO SERGEYSSELS

HUISHOUDELEKTRO
VERKOOP-HERSTELLINGEN

GESCHENKARTIKELEN
onze service, uw comfort

Kapelstraat 19 - 2540 Hove - 03 455 76 13
www.elektrosergeyssels.be
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Kerk

Men moet zich krommen, wil men door de wereld kommen

Francois Blommaerts | Zonder zagen geen zaagsel
Installatie



Francois Blommaerts | Appelkantstraat 10 b, 2540 Hove | 03 455 10 61 | blom-art@telenet.be |
www.blom-art.com
Het is maar hoe de kaarten vallen

Kristin Vorsselmans | Het is maar hoe de kaarten vallen
Schilderij: acryl en gemengde technieken
Het hangt van het lot af.



Kristin Vorsselmans | Stationssteenweg 33, 2560 Kessel | 0476 438 846 | kris.vorsselmans@gmail.com
De Omgekeerde Wereld

Kunstacademie Hove, Fotografie, Hogere graad
Fotografie
De studenten van Eline Van Riet maken elk een individueel beeld over dit gekozen thema. Elke
student vertrekt vanuit zijn individuele invalshoek over het spreekwoord. Hoe kijken wij als fotografen
naar de wereld? Op welke manier wordt de wereld in ons fototoestel gecapteerd? Hoe vertaalt onze
omgeving en de realiteit zich ten opzichte van ons? ... Met deze vragen gaan de studenten van het
atelier fotografie aan de slag. Een uitgepuurde persoonlijke weergave van de Omgekeerde Wereld.



Eline Van Riet | Kunstacademie Hove, Fotografie, Hogere graad | s-Herenstraat 45, 2140
Borgerhout | 0486 032 339 | elinevanriet@gmail.com
Achter het net vissen

Kunstacademie Hove, Beeldende vorming, Middelbare graad
Sed omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt
Assemblage - fotografie
O.l.v. Deborah Kools brengt de afdeling 'Beeldende vorming' een werk met als thema 'Achter het
net vissen'.



Deborah Kools | Kunstacademie Hove, Beeldende vorming, Middelbare graad | 0473 790 206
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De ooievaar nakijken

Kunstacademie Hove, Beeldende vorming, Lagere graad
De ooievaar nakijken
Installatie karton, papier
De leerlingen van de tekenacademie van het 4de, 5de, 6de leerjaar o.l.v. Elke Matthijs gingen
aan de slag met het spreekwoord 'De ooievaar nakijken'. Je kan je de vraag stellen of je in deze
gedigitaliseerde wereld je tijd verdoet met schermkijken.



Elke Matthijs | Kunstacademie Hove, Beeldende vorming, Lagere graad | Kapelstraat 8, 2540
Hove | 03 454 32 30 | dekunstacademie@hove.be | www.kunstacademiehove.be
Wat heb je aan een mooi bord als het leeg is?

Rudy De Graef & Geert Pille | 12 spreuken op borden
Object met keramiek en fotografie
We maken een evocatie van dit originele werk van Pieter Bruegel. We ensceneren de verschillende
spreuken en fotograferen die. We bewerken de foto's en printen ze op borden (servies). Deze
borden brengen we samen in een rood gelakte bordenkast. Op die manier maken we van het
venster een etalagekast.



Rudy De Graef & Geert Pille | Welvaartstraat 60, 2000 Antwerpen - Mortselstraat 20, 2650
Edegem | 0499 546 420 - 0498 106 797 | rudydegraef@telenet.be - geert.pille@telenet.be |
www. rudydegraef.be
Hij laat de wereld op zijn duim draaien

Lea Beliën | De wereld draait… door
Schilderwerk - Acryl op plaat
Kerngedachte: iemand om zijn vinger winden is zeker toepasselijk op hedendaags bestuur in de
21e eeuw. Onze wereldleiders draaien en draaien tot verbazing van de bewoners.



Lea Beliën | Mortselsesteenweg 74 Bus 0002, 2540 Hove | 03 455 44 23 - 0474 447 943 |
jean.leclef@skynet.be
Aan de ene voet een schoen, de ander blootvoets

Martine Voet | I am standing
Schilderij: acrylverf op doek
Evenwicht is heel belangrijk binnen ons bestaan, vandaar de gratie van een ballerina in de storm.



Martine Voet | Boereweg 40, 2840 Terhagen | 0496 23 3712 | wunjo@telenet.be
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De ene rokkent wat de andere spint

Kunstacademie Hove, Beeldende vorming, Middelbare graad
De ene rokkent wat de andere spint
Tien houten poppen op staander aangekleed - enkele kaders in karton - foto's
O.l.v. Anne Kestens en Eline Van Riet. De poppen zijn in een dynamische, vernieuwde 'Barokstijl'
weergegeven, waarbij de nadruk wordt gelegd op het weelderige stoffen- en accessoiregebruik.
'Spinsels' of ideeën worden hierbij letterlijk vertaald naar 'rokkende' beelden. Fotografisch gaan we
nog een stap verder en matchen we de ontwerpers aan hun eigen creaties.



Anne Kestens en Eline Van Riet Kunstacademie Hove, Beeldende vorming, Middelbare graad |
Drie Eikenstraat 465 bus 002, 2650 Edegem | 0495 843 152 | anne_kestens@hotmail.com
Zorg dat daar geen zwarte hond tussenkomt

Monique Donckers | The dog under my skin
Beeldhouwwerk
Zorg dat het niet misgaat. “The dog under my skin” gaat over de onderhuidse pijn en zorg van
mensen (die dikwijls in de psychiatrie belanden) door een gemis, rouw, hun zorg dat de toekomst
donker is, en dat alles alleen maar kan misgaan.



Monique Donckers | Victor Jacobslei, 65, 2600 Berchem | 0485 472 277 |
monique.donckers@telenet.be | www.moniquedonckers.be
De duivel op het kussen binden

Le Sioudray | De duivel op het kussen binden
Beeldhouwwerk
Voor de beelden die we deze zomer maakten lag het model Liane heel toevallig (of toch niet?), in
precies dezelfde houding als op het Bruegel schilderij. De vertaling “Alles aankunnen” is vandaag
net als in de 16de eeuw een uitdaging, die je alleen met creativiteit en de nodige zelfreflectie kan
proberen invullen.



Le Sioudray | Los beeldhouwersgezelschap olv Monique Donckers
Aan de veren kent men de vogel

Liliane Helsen | Leïla gedrapeerd
Schilderij: acrylverf op doek
Aan de veren kent men de vogel: het model is hier herkenbaar door haar rode gewaad.



Liliane Helsen | Wouwstraat 64, 2540 hove | 03 455 96 41 - 0484 997 972 | lilianehelsen@
gmail.com | www.lilianehelsen.be
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Zij grijpt naar het kippenei en laat het ganzenei liggen

Luk Wets | Hij zit met een ei
Installatie
Zij gaat met het ei lopen... hij blijft ermee zitten.



Luk Wets | Kouterstraat 12, 1670 Heikruis | 02 396 28 17 - 0485 023 167 | lukwets@skynet.be |
www.lukwets.be
De grote vissen eten de kleine

Kunstacademie Hove, Beeldende vorming, Lagere graad
De grote vissen eten de kleine
Keramiek en stof



Elke Matthijs | Kunstacademie Hove, Beeldende vorming, Lagere graad | elkematthijs@gmail.com

De Markgraaf

o.a. Aan de ene voet een schoen, de ander blootvoets

Kunstacademie Hove, Schilderkunst, Hogere graad
6 Werkjes: olieverf op paneel
(1) Aan de ene voet een schoen, de ander blootvoets
(2) Daar zijn de daken met vlaaien bedekt
(3) Waar rook is, is vuur
(4) Tussen hemel en aarde hangen
(5) Paardenkeutels zijn geen vijgen
(6) Tussen hemel en aarde zweven
Zes cursisten van de schilderklas hebben een fragment uit een schilderij van Pieter Bruegel de
Oude gekozen. De keuze was vrij, zolang het maar geen detail was uit "De spreekwoorden".
Dit fragment werd met veel zorg en aandacht gekopieerd, waarbij het materiaalgebruik en de
techniek van Bruegel in de mate van het mogelijke nagevolgd werden. Op een tekstballonnetje in
het schilderij staat een spreekwoord zonder inhoudelijke link met de afgebeelde voorstelling. Dit
tekstballonnetje kan te voorschijn komen uit een open raam, uit de snavel van een vogel, uit de
opening van een kruik , ... of zelfs uit de mond van iemand buiten het schilderij.



Mark Verbraeken | Kunstacademie Hove, Schilderkunst, Hogere graad | Frans Raatsstraat 55,
2920 Kalmthout | 03 666 04 29 - 0470 076 062 | markverbraeken@skynet.be
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Tegen de stroom in is het kwaad roeien (zwemmen)

Kunstacademie Hove, Projectatelier, Hogere graad
Tegen de stroom in
Keramiek
O.l.v. Elke Matthijs en Muriel Delvigne maakten we een groepswerk rond het spreekwoord 'Tegen
de stroom in is het kwaad roeien'. Een paar recalcitrante figuurtjes proberen tegen de mening van
de grote massa in te gaan.



Elke Matthijs en Muriel Delvigne | Kunstacademie Hove, Projectatelier, Hogere graad
Kapelstraat 8, 2540 Hove | 03 454 32 30 | dekunstacademie@hove.be |
www.kunstacademiehove.be
Geloof nooit iemand die in de ene hand water en in de andere hand vuur draagt

Kunstacademie Hove, Tekenkunst, Hogere graad | Imperia
Tekening
Werk van Els Beerten uit de klas van Ief Claessen. Wees niet lichtgelovig, iedereen is het
vertrouwen waard. Imperia, het symbool voor lichtheid (lichtgelovigheid), draagt het water en het
vuur. Is ze dan toch niet lichtgelovig?? Woelige tijden...



Els Beerten | Kunstacademie Hove, Tekenkunst, Hogere graad |
Leliestraat 89, 2540 Hove | 03 455 58 45 - 0471 475 290 | elsbeerten@skynet.be
Daar steekt meer in dan een enkele panharing

Inge Van Gerwen | 1-2-3
Olie op doek - synthetisch bladgoud
Na jarenlange artistieke pauze heb ik de schildersdoeken van de zolder gehaald en het project
laten groeien en ontwikkelen. Dat geeft 3 elementen die samenkomen.



Inge Van Gerwen | Duffelsesteenweg 180/1L, 2547 Lint | 0485 428 565 |
vangerweninge@hotmail.com
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Kinderkerk

Met 2 monden spreken

Kunstacademie Hove, Beeldende vorming, Lagere graad
Ik zie wat jij niet ziet
Paneeltjes collage acryl
Het spreekwoord 'Met twee monden spreken': vorm gegeven door de leerlingen van de 2de graad
Beeldatelier van de Kunstacademie Hove.



Elke Ceulemans | Kunstacademie Hove, Beeldende vorming, Lagere graad kunstacademiehove.be
Waar aas is, vliegen kraaien

Ronald Decelle | De vruchten der exploitatie
Conceptueel
Waar aas is, vliegen kraaien. Anders gezegd: waar buit te vinden is, daar vind je ook dieven. Nog altijd
plunderen in vele derdewereldlanden grote buitenlandse concerns de bodemschatten. Plaatselijke
potentaten en aandeelhouders verdelen de opbrengst van de buit (diamanten, edele metalen,
halfgeleiders, ...) netjes onder elkaar en worden op die manier onmetelijk rijk. Maar het gros van de
plaatselijke bevolking geniet niet mee.



Ronald Decelle | Haakstuk 16, 2550 Kontich | 0478 696 805 | ronald.decelle@telenet.be

13 | bij Nicola

De kat de bel aanbinden

Marie-Marthe Aerts | Stilzwijgen of verkondigen
Tweeluik in olieverf op canvas
De waarheid is hard maar leugens blijven pijn doen.
“Niemand spreekt zonder gevaar, als hij niet op tijd weet te zwijgen” (Thomas a Kempis).
Mensen ervaren wereldwijd onrecht, malafide praktijken, wantoestanden… . Het is veilig om er over
te zwijgen. Het is moedig om het woord te nemen, en anderen tot nadenken en tot juist handelen
aan te zetten. Kom uit je comfortzone, probeer mee de dwaze wereld te redden.
“Een geheim is uw slaaf wanneer je het bewaart, uw meester wanneer je het openbaar maakt”
(Arabisch spreekwoord).



Marie-Marthe Aerts | Hoekstraat 14, 2980 Zoersel | 0474 450 732 | mmc.aerts@gmail.com
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Men moet zich krommen, wil men door de wereld kommen

Monique Hertleer | Trap naar het onbekende
Acryl
Men moet er wat voor over hebben om iets te bereiken. Het werk spreekt voor zich. Als je de trap
ziet weet je wat je te doen staat om boven te geraken. Met de eenvoud van het werk kan ieder van
ons er een gedachte bij maken.



Monique Hertleer | petrus van der taelenstraat 2b, 2840 Rumst | 03 844 50 65 - 0495 851 235 |
monique.hertleer@telenet.be | www.mijnpenseel.be
Zijn last dragen

Chris Dewals | Tweeluik: zorgen in rood en groen, oranje en blauw
Olieverfschilderij op doek
De handen dragen de lasten die zich nestelen in het hoofd. De complementaire kleuren versterken
een dramatische sfeer.



Chris Dewals | Elleboogstraat 26, 2811 Leest | 0495 271 610 | chris_dewals@hotmail.com |
www.chrisdewals.com

15 | bij Silja

De duivel op het kussen binden

Le Sioudray | De duivel op het kussen binden
Beeldhouwwerk
Voor de beelden die we deze zomer maakten lag het model Liane heel toevallig (of toch niet?), in
precies dezelfde houding als op het Bruegel schilderij. De vertaling “Alles aankunnen” is vandaag
net als in de 16de eeuw een uitdaging, die je alleen met creativiteit en de nodige zelfreflectie kan
proberen invullen.



Le Sioudray | Los beeldhouwersgezelschap olv Monique Donckers
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17 | bij Hilde & Bruun

De omgekeerde wereld

Bruun Vande Sompele | Binnenkijken in de omgekeerde wereld
Fotografische installatie
Ze communiceren (?) …maar spreken niet.
Overvloed aan social media. Een uitspraak de wereld in sturen. Wat tekstjes over en weer verzenden.
In plaats van gewoon een gesprek te voeren, in discussie te gaan met elkaar.
Strookt het online leven nog met de werkelijheid? Dit is toch de omgekeerde wereld, niet?
Binnenkijken: ja, ik beken, de pot verwijt de ketel...



Bruun Vande Sompele | Mortselsesteenweg 17, 2540 Hove | bruno.vande.sompele@telenet.be
De kruik gaat zolang te water tot zij barst

Diane Van Steen | .... met de kraan open ....
Acryl
Opwarming van de aarde kent zijn grenzen..



Diane Van Steen | Boniverlei 176 bus 9, 2650 Edegem | 03 458 41 03 - 0477 620 809 |
Diane_vansteen@hotmail.com

19 | bij Greet

Iets door de vingers zien

Elena Anikeeva | Door de vingers
Schilderkunst
Je ziet iets door de vingers doorgaans uit liefde, vandaar het specifiek handgebaar.



Elena Anikeeva | Bussestraat 28 B, 2840 Rumst | 0485 540 926 | Anikeeva.e.l@gmail.com |
www.facebook.com/ElenasChimaeras
Aan een oud dak moet je veel herstellen

Yves Blieck | Aan een oud dak moet je veel herstellen
Fotografie



Yves Blieck | Hovesesteenweg 89, 2530 Boechout | 03 256 90 88 - 0474 389 541 |
yves.blieck@scarlet.be

21 | bij de fietsenmaker
Le Sioudray | De duivel op het kussen binden
Beeldhouwwerk (cfr. huisnr. 17)
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De duivel op het kussen binden

23 | bij Marja

Uit hetzelfde gat schijten

Julia Beirinckx | Van den vos
Poëzie
Een gedicht rond het episch dierenverhaal van Reynaert de vos. Om dit verhaal stilistisch te
benaderen heb ik voor de rijmvorm gekozen in een klassiek sonnet. Het geven van menselijke
karaktertrekken aan dieren heb ik doorgetrokken naar het gebruik van dierennamen als
werkwoord: " jonge poezen vossen, kippen wolven...". De kerngedachte is Breugeliaans: "
Eigengewin en schone schijn schijten door hetzelfde gat ...". Dit gedicht won in Sint-Niklaas de
speciale prijs "Boontje", genoemd naar de schrijver Louis-Paul Boon.



Julia Beirinckx | Vogelstraat 54, 2580 Putte | 0471 604 478 | jbeirinckx@yahoo.co.uk
De duivel op het kussen te binden

Jef Van Leeuw | Den duvel met z'n moer
Boetseerwerk omgezet in brons
Het vrouwtje heeft 'den duvel' volledig in haar macht.



Jef Van Leeuw | Breemsedijk 107, 2350 Vosselaar | 014 419051 - 0471 099 568 |
jef.vanleeuw@telenet.be | www.vanleeuwjef.be

27 | bij Annelies & Chris

Men moet zich krommen, wil men door de wereld kommen

Mireille Duval | Tweeluik: Resistance and whisper
Olieverf
Men moet er wat voor over hebben om iets te bereiken.
Resistance = is gekomen vanuit woede, frustatie en uiteindelijk vrede.
Whisper = is ook een heel 'uit het hart' geschilderd - 'rust gevonden'.



Mireille Duval | Acacialaan 46, 2610 Wilrijk | 0470 342 595 | mirduval@gmail.com
Zijn last dragen

Linda Van den Brande | Beklad
Olieverf op papier
Mijn werk gaat over het spreekwoord 'Zijn last dragen'. Ieder heeft zo zijn problemen.
Moeilijkheden zijn er om opgelost te worden.



Linda Van den Brande | Henri de Meesterlaan 5, 2240 Zandhoven | 03 484 48 68 - 0485 846 099 |
Harlindis@hotmail.com
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29 | bij Benny

Zijn last dragen

Jacques Douchy | Ons Leven
Olieverf
Zijn last dragen. Ieder heeft zijn problemen. Van daaruit ben ik vertrokken voor mijn schilderij en
inderdaad, ieder koppel met of zonder kinderen kent gedurende zijn leven UPS en DOWNS. Op
dit schilderij bekijkt dit koppel hun leven. De lichte kleuren betekenen de goede en gelukkige
momenten van hun leven ( vb. geboortes, huwelijken, verjaardagen enz...) De donkere kleuren
verwijzen naar de moeilijke, pijnlijke en triestige momenten ( vb. ziektes, afscheid, familiale
problemen) Daarom de titel : “ONS LEVEN“.



Jacques Douchy | Nieuwpoorstraat 30, 2500 Lier | 0493 211 634 | Jacques.douchy@skynet.be

31 | bij Marleen & Chris

Die zijn pap gemorst heeft kan niet alles weer oprapen

Tony Coppens | Sadness and Joyful
Olieverf op doek
Schade is nooit helemaal goed te maken. Dit werk gaat over de kernramp van Tsjernobyl. Door
radioactiviteit is de streek (Pripyat) verlaten en is een kinderdagkamer van een ziekenhuis in verval.
De schade berokkend door deze ramp is moeilijk of niet te herstellen. Rood is de kleur van de
liefde, maar ook van het leven en van de woede. Groen is de kleur van de hoop, maar ook van
rust en vrede. Blauw is de kleur van het verstand en de trouw, maar ook van het mysterieuze, van
bedrog en onzekerheid.



Tony Coppens | Beemdstraat 27, 2500 Lier | 03 480 39 48 - 0485 982 923 |
tony.coppens1@telenet.be
De omgekeerde wereld

Jan Verschueren | Reflectie:"de wereld op zijn kop"
Schoon schroot
Reflectie: "De wereld op zijn kop".



Jan Verschueren | Reynaertsstraat 6-8, 2547 Lint | 03 454 16 40 - 0472 417 601 |
janverschueren@skynet.be | www.janverschueren.com
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33 | bij Maria

Daar zijn de daken met vlaaien bedekt

Ludo Van Reeth | Daar zijn de daken met vlaaien bedekt
Olieverf
Het nieuwe havenhuis in Antwerpen kent voor- en tegenstanders, maar het is zeker een heel
fotogeniek project. Het is waarschijnlijk een erg duur gebouw, vandaar de vergelijking met de
spreuk van Bruegel "Daar zijn de daken met vlaaien bedekt". De indrukwekkende glazen vlakken
lijken zelfs op aangesneden vlaaien. Je kan het gebouw langs vele invalshoeken en lichtinval in
beeld brengen. De foto die ik gebruik toont op de voorgrond oude stapelplaatsen of ateliers die in
onbruik zijn geraakt en waarschijnlijk zullen afgebroken worden. Het indrukwekkende havenhuis
op de achtergrond, staat in scherp contrast met de oude gebouwen op de voorgrond: verval op de
voorgrond en overvloed overheersend op de achtergrond.



Ludo Van Reeth | Boechoutsesteenweg 146 bus 9, 2540 Hove | 03 455 60 7 7 |
vanreethludo@skynet.be

35 | bij Hilde & Erik

Aan de veren kent men de vogel

Jules Smets | World in danger - Wereld in gevaar
Bronzen beeld
De wereld is in handen van roofdieren. Je ziet een roofvogel die de wereld in zijn klauwen heeft.
Wie het roofdier of de roofvogel is kan door de toeschouwer zelf ingevuld worden. Je hoeft maar
het dagelijks nieuws te volgen om er al enkele te zien.



Jules Smets | Bautersemstraat 44, 2550 Kontich | 0496 230 422 | ddp@telenet.be |
www.julessmets.com
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37 | bij Vera

Die zijn pap gemorst heeft kan niet alles weer oprapen

Rudy Moens | Ieder huisje heeft zijn kruisje
Cartoon
Ieder heeft zijn problemen.



Rudy Moens | 0473 868 620 | rudy.moens@mechelen.be
De kruik gaat zolang te water tot zij barst

Rudy Moens | De druppel die de emmer…
Cartoon
Alles heeft zijn beperkingen..



Rudy Moens | 0473 868 620 | rudy.moens@mechelen.be
Hij draagt de dag met manden uit

Rudy Moens | 't Is goed achter 't glas
Cartoon
Zijn tijd verdoen.



Rudy Moens | 0473 868 620 | rudy.moens@mechelen.be

39 | bij An, Jean & Arthur

Tussen hemel en aarde hangen

Levi Dedrie | Tussen hemel en aarde hangen
Fotografie
Geen commentaar. Het beeld spreekt voor zich.



Levi Dedrie | Edegemsesteenweg 31, 2550 Kontich | 0478 720 176 | levi.dedrie@hotmail.com |
https://www.instagram.com/hasselbanks/

41 | bij Frank

Het is niet al vis dat zwemt - Daar hangt de po uit

Peter Leroy | Vis en petfles
Olieschilderij, figuratief
Het is niet een echt gebruikt spreekwoord van Bruegel, maar een eigen spreekwoord om de
zeepollutie aan te klagen. Als Bruegel zou terugkomen in deze tijd zou veel nog herkenbaar
zijn voor hem. Er is niet echt veel veranderd na zoveel jaren, maar de zeepollutie door de pvcverpakking zou voor hem nieuw zijn en niet te begrijpen. Dit gegeven gaf mij de inspiratie om een
combinatie van gestorven vissen tussen de pvc-vervuiling te schilderen als thema.



Peter Leroy | Begijnenstraat 17/31, 2000 Antwerpen | 03 233 32 91 - 0497 299 238 |
peter.leroy@outlook.be

De dwaze wereld | 2019 | 30

Aan de veren kent men de vogel

Daniëlle Raspé | Aan de veren herkent men de vogel
Textiel - metaal
Ik heb kippenveren aan een gehaakte katoendraad bevestigd en deze draad nadien om een
metalen frame gewonden. Wie thuis is in de kippenwereld kan aan de kleur van de veren het ras
herkennen.



Daniëlle Raspé | Bosstraat 5, 1980 Zemst | 015 61 43 11 | daniellleraspe@yahoo.com
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Dankwoord
Wij moeten uiteraard heel wat mensen bedanken die ons geholpen hebben bij dit initiatief.

 In de eerste plaats de kunstenaars, want zonder hun creatieve inbreng was hier vandaag geen
tentoonstelling.
 De straatanimatie, Felix en C°

De sponsors:
 Advocatenkantoor Hove

 Immo Casco

 Apotheek Antverpia

 ING

 Apotheker Borms

 Isabel Somers

 Ardent

 KBC

 Bar Eduard

 Mistletoe

 BrandtFood

 PX

 Brood en Banket Waumans-Leemans

 Ridoo

 Butcher's Store

 RMC Fietsen Jacobs

 Casa di Speranza

 Schoenmakerij Luc

 Clatervis

 Solution

 De Pomp

 t Bieke

 Elektro Sergeyssel

 Uitvaartzorg Dieter Rits

 Equilibre

 Vastgoed Verhaegen

 Gemeente Hove

 Vebex

 En natuurlijk al de buren van de Mortselsesteenweg
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Luc Van Braekel
advocaat - vennoot

dankt

ELEKTRO SERGEYSSELS

