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Goede KUMESA-vrienden,

Ook onze activiteiten werden het voorbije jaar verstoord 
door de covid-omstandigheden, maar wij doen er alles aan 
om de KUMESA-gedachte levendig te houden. Daarom 
ook deze nieuwjaarsbrief waarin de stuurgroepleden 
jullie van harte een aantal eigen kunstzinnige bijdragen 
aanbieden, elk vanuit zijn of haar expertise. Jullie vinden 
in deze nieuwjaarsbrief dan ook eigen foto’s, teksten, 
een tekening, een gedicht, een litho, wat pianospel, alle 
speciaal aangemaakt voor deze gelegenheid. 
Geniet ervan!

De stuurgroep wenst jullie een jaar van hoop toe met zicht 
op het hernemen van onze sociale contacten en vooral 
voor u allen een goede gezondheid.

Ik dank hartelijk de stuurgroepleden voor hun 
gewaardeerde bijdragen en ook Claudia en Jos van 
Vintage Productions die het geheel in een mooi jasje 
hebben gestopt.

Ad multos annos!
Eric Kerckhofs, voorzitter



Deze litho past in een reeks quasi 
identieke tekeningen die in allerlei 
mogelijke lithografische technieken 
worden uitgevoerd. Voor deze 
steendruk werkte ik volgens de ‘manière 
noire’ techniek. Dit is een zogenaamde 
’negatieve’ techniek, waarbij je, zoals 
bij een mezzotint, van een zwart vlak 
vertrekt en daar de witte vlakken 
wegschraapt. De litho is gebaseerd 
op een foto van Ronald Joossen. Hij 
fotografeerde bomen in de Italiaanse 
tuinen van Ninfa, een wonderlijke 
plek die mij van een mooi 2021 doet 
dromen. Met Ronald werk ik samen 
aan het meester-leerling project ‘een 
lithografische verkenning’.

Meer info hierover vind je op 
www.steendruk.be

Rudy De Graef
Bomen in Ninfa, litho, 2020

http://www.steendruk.be


Liefde

Wat betekent liefde ,
Het valt zo dikwijls
uit een mond
Kleeft aan een tong
welt op, komt,
gaat

Wazig als het is
Jij noch ik kunnen het zien
Diep geworteld
in onze vezels
Door anderen niet gezien

Zes letters
Lief
Innig
Eindig
Feestelijk
Diep
Eigen

Dit alles rijpt
jaren
Besef
dat dit het ultieme
is
Liefde dat ons verbindt

Riet Verhelst



Lieve KUMESA-vrienden en vriendinnen,

Dat Corona-blijf-in-uw-kot iets doet met een mens, is 
een understatement. Ik gebruikte de extra-time om mijn 
abonnementsgeld voor Netflix, Lumière en Streamz optimaal 
te gebruiken. Ik leerde opnieuw wat beeldcultuur nu echt voor 
talentvolle regisseurs betekent (of net niet!). Echter, omdat een 
mens niet de ganse dag kan kijken en verdwalen in de wondere 
wereld van de wereldcinema was er ook tijd voor mijn andere 
passie: koken.

Ik leerde de voorbije jaren tijdens interviews met fotografen dat 
er een nauwe relatie tussen fotografie en koken bestaat met 
gemeenschappelijke kenmerken. Vóór de komst van het digitale 
tijdperk brachten veel amateur- en professionele fotografen 
uren door in de donkere kamer om chemicaliën te mengen 
om de juiste verhouding te vinden (hun eigen recepten, als je 
wilt) die pasten bij hun esthetische impulsen. Ze verkozen die 
bijna ambachtelijke aanpak boven de standaardzakjes met de 
fotochemische producten van Kodak, Agfa of Ilford. In deze 
betekenis kunnen we spreken over fotografie in termen van 

Johan Swinnen

koken en alchemie, camera lucida weet je wel. Roland Barthes is 
niet ver weg.

Zowel chef-koks (als Viki Geunes) als topfotografen (als Dirk 
Braeckman) veranderen gewone materie in culinaire gerechten 
of in fotokunstwerken van grote waarde, originaliteit en 
zeldzaamheid. Het is een genoegen om ze te consumeren, 
visueel of voedzaam, maar het is de creativiteit die telkens 
essentieel is om succesvolle resultaten te behalen en om het 
verschil te maken.

Op het einde van de eerste Corona-golf veroorzaakte mijn 
kookpassie een actie-moment, een aankoop van drie legkippen 
ter waarde van 33 €, deels door melancholie naar mijn 
kindertijd, deels om ecologische redenen en deels voor het 
plezier, maar vooral voor hun productie: eieren. Kippen staan 
op nummer één als meest geschikte dieren om te houden 
in een stadstuin. Ze hebben niet veel plaats nodig en hun 
verzorging is relatief eenvoudig. De witte Landes-kip Marie 
is vooral groot, bruine Germaine scharrelt veel en Koekoek 
Odette zoekt nog een evenwicht tussen een onvoorspelbaar 



gedrag tussen agressief en tam. Hun komst in onze tuin fleurt 
mijn dag op, ik praat wat met hen en retour krijg ik iedere dag: 
twee eieren. Ik wil jullie graag herinneren aan het beroemde 
antwoord van de Britse satirische romanschrijver Samuel Butler, 
die in Nieuw-Zeeland een kudde schapen beheerde, op de 
oude vraag: ‘Which came first, the chicken or the egg?’. Hij 
antwoordde: ‘The egg came first: a chicken is only an egg’s way 
of making another egg.’.

Wat ontbreekt nu nog aan mijn nieuwjaarsbrief?

Ik wil jullie ter inspiratie mijn favoriet ei-recept delen, het 
is gebaseerd op de favoriete schotel van de Amerikaanse 
natuurfotograaf Ansel Adams die dit gepocheerd eigerecht in 
bier verkoos na een lange dag fotograferen in natuurparken als 
Yosemite Park. Ik zette het na experimenteren aan mijn  
Aga-fornuis naar mijn hand. Ik weet ironisch genoeg dat 
het ook iets oplevert in de zoektocht naar Kunst voor een 
Menselijkere Samenleving. 

Ook al besef ik dat het lezen (en koken) van dit recept jullie 
inzicht geeft in zijn - en indirect - mijn persoonlijkheid, smaak 
en achtergrond, is dat geen probleem. Een menu is steeds 



geschreven in vertrouwde bewoordingen. Recepten en de 
uitwerking in lekkere schotels brengen de lezer en de kok 
samen, dus brengen ze zo ook de fotograaf en zijn fotowerken 
dichter bij de kijker. Iedereen heeft voorkeuren en antipathieën 
als het om eten gaat, en deze voorkeuren zijn onaantastbaar, 
dat wil zeggen dat slechts weinigen de afkeer van bijvoorbeeld 
pastinaak als een morele fout zullen beschouwen. In dit opzicht 
kan het delen van favoriete recepten onderling een geweldige 
en betere mens van ons maken. Een recept kan een toonbeeld 
zijn van culturele valuta en bijdragen in alle betekenissen van 
het woord tot gemeenschapsvorming, en daar is het ons toch 
om te doen.

Hoe dan ook, ik wens jullie een waardevolle artistieke en 
culinaire ervaring in 2021 en niet te vergeten veel plezier! 
Genieten van wat mooi was. Nooit spijt hebben van wat niet 
was. En op naar het volgende, dat geeft perspectief en doet  
iets met een mens.

Bon appétit.

Dr. Johan Swinnen, kunstexpert 
www.johan-swinnen.be

http://www.johan-swinnen.be


Recept
Zalm en bruine champignons met  
gepocheerd ei in bier

(vrij geïnspireerd op Ansel Adams, The Photographer’s 
Cookbook, Deborah Barsel (ed.), Aperture, 2016)

Werk: 25 minuten, gaartijd 15 minuten –  
voor 2 porties

2 verse eieren (Een ei pocheren durft nogal eens 
mislukken, maar oefening baart kunst. Zorg ervoor  
dat je verse eitjes gebruikt. Hoe verser het ei,  
hoe meer kans op succes.)

2 zuurdesem stokbroden (kwaliteit Domestic)

1 flesje Vicaris Winter 10° (gewone pils is niet 
sterk genoeg)

2 plakjes gerookte zalm

250 gram bruine champignons

Bieslook

Snuifje paprika

Peper en zout

Natuurazijn

Hoeveboter

Noot: dit gerecht niet consumeren  
voor 11 uur ’s morgens.



Dit beeld is mijn interpretatie van het 
‘denkmal’ van de Israëlische kunstenaar 
Micha Ullman.
Het herdenkt de boekenverbranding van 
1933 op de Bebelplatz in Berlijn.
De bijhorende tekst is heel beklijvend:

“Daar waar men boeken verbrandt, 
verbrandt men uiteindelijk ook mensen.”

In het Duits klinkt het wel poëtischer:
“Das war ein Vorspiel nur; dort wo man 
Bücher verbrennt, verbrennt man auch 
am Ende Menschen.”

Heinrich Heines (1820)

Hilde Braet
Een (ver)lichtend, hoopvol 2021!



Eric Kerckhofs

Speel video

https://youtu.be/O5Fxug4DH3g

