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Een woord vooraf 
 
Beste vrienden, 
 
De tweejaarlijkse wedstrijd ‘Grote Prijs Piet 
Staut’ had in 2013 als onderwerp schilder-
kunst. Niet minder dan 146 deelnemers schre-
ven in, 137 namen uiteindelijk deel, 371 
kunstwerken werden binnengebracht. 
 

 
 
Zoals U weet is de hoofdprijs 2.500 €, waarvan 
de helft uit de kas van de KPSK komt en de 
andere helft van de gemeente.  
 
Het bekroonde werk wordt dan eigendom van 
de gemeente. 
 
Dat Beveren deze kunstwerken waardeert, 
blijkt uit het feit dat het vier jaar geleden be-
kroonde werk  op dit ogenblik aan het bureau 
van de burgemeester prijkt. 
 
De winnaar is Dirk Eelen uit St-Joris-Weert, 
broer van een gekend TV-regisseur. 

Door de jury werden uit de honderden werken 
door kunstenaars uit het ganse land, van 
West-Vlaanderen tot Limburg en zelfs uit 
Nederland, 24 kunstwerken geselecteerd, 
waaronder enkele van leden van de KPSK, 
namelijk van Rita Valgaeren, Ronald Van 
Genechten en Jeannine Schaillée. Rita kreeg 
een eervolle vermelding en haar werd dus 
tevens de KPSK Prijs voor het hoogst geklas-
seerde werk toegekend. Aan de laureaten zal 
een tentoonstelling worden aangeboden in 
oktober 2014. 
 
Ook de kasteelconcerten blijken dit jaar een 
succes te worden. Op 6 oktober kon een bom-
volle zaal genieten van Debussy, Rasse en 
Mendelsohn. 
 
Op 10 november hebben we een schitterend 
concert, een ‘In Memorium’ opgedragen aan 
de veelzijdige kunstenaar Wim van Remortel 
met twee van de allerbeste liedinterpreten in 
ons land: Werner van Mechelen, 1ste bariton 
aan de Nationale Opera, en Jozef de Been-
houwer, piano, Robert-Schumann-Preis der 
Stadt Zwickau. 
 
Gelet op de talrijke inschrijvingen zal dit con-
cert niet plaats hebben in kasteel Cortewalle, 
maar in de Schouwburgzaal van het CC Ter 
Vesten. 
 
Ook voor het Nieuwjaarsconcert zijn al 195 
inschrijvingen geboekt. Gelieve tijdig te reser-
veren. 
 
Tot slot willen we de vergeetachtigen oproe-
pen om hun lidmaatschap 2013-2014 te her-
nieuwen wanneer dit nog niet gebeurd is. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jan Weyers 
Voorzitter KPSK 
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Beeldende Kunsten 
 

 Geplande tentoonstellingen 2014 
Klassiek Salon  - maart 2014 
Experimenteel Salon - april mei 2014 
Laureatensalon - oktober 2014 
James Ensor en tijdgenoten -sept. 2014

 

 
De succesvolle editie Prijs Piet Staut voor 
schilderkunst 2013 is pas achter de rug en 
voor ons liggen weer plannen voor een goed 
gevuld jaar voor de beeldende kunstenaars 
van Piet Stautkring. 
 
Vooreerst hebben we de groepssalons. 
 
Het Klassiek Salon vindt traditioneel plaats in 
kasteel Cortewalle in de weekends 8-9 maart 
en 15-16 maart 2014. 
 
Het Experimenteel Salon heeft zijn vaste stek 
in Huize De Rop in de weekends  25-26 april 
en 3-4 mei 2014. 
 
Tijdens het Laureatensalon zullen de acht 
winnaars van de Prijs Piet Staut 2013 meer 
van hun oeuvre tonen van 4-5 tot 11-12 okto-
ber 2014. 
 
Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking 
van WOI is in samenwerking met Ter Vesten 
een tentoonstellingsproject gepland rond 

James Ensor en tijdgenoten. 
 
Deze tentoonstelling zal plaatsvinden in kas-
teel Cortewalle van 6 tot 21 september 2014, 
kaderend in het gemeentelijk Project Groote 
Oorlog en meteen ook aansluitend bij de Open 
Monumentendag van 14 september 2014. 
 
Voor de KPSK-leden is er nog gelegenheid om 
solo of met enkele collega’s kunstenaars een 
eigen tentoonstelling te organiseren tijdens de 
weekends 18-19 en 25-26 oktober 2014. 
 
KPSK-leden kunnen zich vanaf nu al bij het 
secretariaat melden voor de groepssalons 
Klassiek of Experimenteel. Afsluitdata van 
inschrijving worden nog meegedeeld. Ook voor 
solo-tentoonstelling in de periode 18-26 okto-
ber 2014 kunnen kandidaten zich wenden tot 
het secretariaat 03 755 38 83 of 
 

info@kpsk.net. 

 Perron 87 - Jacques Neve 
Stationsstraat 87 - Sint-Niklaas 
17 Oktober tot 9 November 2013 

 

 

 
 
 

 Prijs Piet Staut 2013  

 
De wedstrijd Prijs Piet Staut 2013  voor schil-
derkunst kende een groei van 33% aan deel-
nemers. Dit jaar namen 137 schilders deel  
met 371 werken.  
 
Einde september 2013 selecteerde  de jury 
uiteindelijk  21 kunstenaars en 24 werken. 
 
De jury bestond uit: 
 
 Ron Van de Vyver  - voorzitter - kunstschil-

der en directeur Stedelijke Academie voor 
Schone Kunsten Sint-Niklaas 

 Flor Bex – ere-directeur Muhka en curator 
 Nele Tas – kunstschilder 
 Stefan Martens – kunstschilder en direc-

teur van de Academie van Nijlen 
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Eervolle vermeldingen 
 
 
Door de jury werden volgende eervollevermel-
dingen toegekend: 
 
 
Dohmen Nic uit Baexem NL met  
 

 
 

"Point of View" + "Olympus". 
 
Deze werken werden geselecteerd omwille 
van de directe schildering vanuit de buik, 
zwaar in de materie met een bevreemdende 
dieptewerking.  
 
Een verrassende vorm van schilderen die doet 
denken aan de naïeve maar charmerende 
vorm van klassieke postkaarten. 
 
 
Broucke Kurt uit Sint-Gillis-Waas met  
 

 
 

"Everything Finally Gets Wrapped Up". 
 
Deze triptiek werd gekozen omwille van de 
complementaire penseelvoering die van een 
statisch beeld een dynamisch geheel maakt.  
 
De consequente weergave van de profielen in 
de zijpanelen in volgorde van links naar rechts 
brengt een versterkend element in dit drieluik. 
 

Verdonck Anthony uit Gavere met 
 

 
 

"Svin I" & "Svin II". 
 

Winnaar van de Publieksprijs. 
 
 
Deze werken werden geselecteerd omwille 
van de spontane penseelvoering. Zij werden 
ervaren als eerlijke directe schilderkunst, ruw 
maar treffend.  
 
Wij zagen een suggestieve vorm zonder in 
detail te gaan die sterke beelden oplevert. 
 
 
Van Tongel Martine uit Kortrijk met  
 

 
 

"Man in the City". 
 
 
Dit werk werd uitgekozen omwille van het 
suggestieve dwaallicht dat over dit schilderij 
zweeft. Het wazig effect dat ons niet in staat 
stelt om te focussen op het schilderij wekt een 
fascinerend aspect op.  
 
Dit schilderij deed de jury terugdenken aan ‘Ik 
wil deze nacht in de straten verdwalen’ van 
Wannes Van de Velde. 
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Vijfde eervolle vermelding bleek samen te 
vallen met de Prijs KPSK voorbehouden voor 
leden van de kunstkring. 
 
Valgaeren Rita uit Sint-Niklaas met  
 

 
 

"Birds of Another Feather". 
 
De jury zag een ambigue schilderij met een 
constructieve, vormelijke opbouw die abstract 
overkomt maar tegelijkertijd ook organisch 
figuratief lijkt, uitmondend in een futuristisch 
ogend city landschap.  
 
Een evenwichtige compositie zowel qua vorm 
als schildertechnisch zorgen ervoor dat er een 
grote eenheid ontstaat in een doek dat overal 
consequent behandeld werd met een eigen 
vormtaal. 
 
 
De Prijs BNP Parisbas Fortis. 
 
Beirlandt Marnix uit Ingelmunster met 
 

 
 

"Nina and her Parents". 
 
Dit klassiek figuratief schilderij werd gekozen 
omwille van zijn grote zeggingskracht die 
vervreemding oproept.  

De fascinerende lichtwerking geprononceerd 
op de handen maakt dat de handen hét thema 
worden van het schilderij.  
 
Enerzijds heb je de uitgewerkte handen van de 
vrouwelijke per-sonages tegenover de wegge-
schilderde handen van de man en anderzijds 
het belichte hoofd van de man tegenover de 
hoofden van de vrouwen die in het schemer 
blijven.  
 
De man kijkt u bevragend aan, de vrouwen 
communiceren met u met hun handen als in 
een gebarentaal. Dit alles wekt een grote 
mystiek op 
 
 
De Grote Prijs Piet Staut Schilderkunst 2013 
 
Eelen Dirk uit Sint-Joris-Weert met  
 

 
 

"Random Memories 01". 
 
De inzending van deze kunstenaar werd als 
een sterke reeks ervaren van filmische tafere-
len met een dartele penseelvoering waarin 
familiefoto’s een andere dimensie krijgen.  
 
De jury voelde de reeks als actueel aan maar 
tegelijkertijd ook ouderwets klassiek 17e tot 
19e eeuws verwijzend naar de Spaanse schil-
derkunst wat zeer intrigerend werkt. Maar we 
moeten het hebben over 1 schilderij dat ons 
inziens een grote aanwinst wordt voor deze 
gemeente.  
 
Het schilderij werd gekozen omwille van de 
vlotte haast perfecte penseeltoets in een con-
sequente uitvoering. Daarnaast staat het 
evenwichtig kleurgebruik en de sublieme over-
belichte lichtvoering die heel suggestief over-
komt. De vergrijsde atmosfeer in een persoon-
lijke verwerking roept een actuele zondagse 
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bourgeois bijeenkomst op waar de tijd meer 
dan honderd jaar  geleden is blijven stilstaan.  
 
De houdingen van de figuren zijn perfect uit-
gevoerd zonder in detail te gaan maar toch 
raak getypeerd. De alleenstaande man met 
hond en de lege stoel in de setting versterken 
het bevragend karakter van dit schilderij.  
 
De toeschouwer heeft het gevoel dat hij be-
trokken wordt bij het schilderij, dat hij deel 
uitmaakt van de herinnering aan een troostelo-
ze familiebijeenkomst. 
 
Tijdens de tentoonstelling van de geselecteer-
de werken werden de bezoekers aangemoe-
digd hun persoonlijke keuze voor een winnaar 
Prijs Piet Staut 2013 kenbaar te maken.  
 
Uit een totaal van 274 geldig ingevulde stem-
briefjes kwam Anthony Verdonck  met 42 
stemmen als winnaar van de PUBLIEKSPRIJS 
naar voren, kort gevolgd door Martine Van 
Tongel en Dirk Eelen.  
 
Dat Piet Staut nog een magische invloed heeft 
op de wedstrijd werd duidelijk toen onder de 
kiezers voor de publieksprijs een boekenbon 
verloot werd:  een onschuldige hand trok een 
inwoner van de Piet Stautstraat als winnaar uit 
de doos! 
 

Klassieke Muziek  
 
 

 Aperitiefconcerten 
Kasteelconcerten 2013-2014 

 

 
 
Zondag 10 november 2013 om 11u 
Schouwburgzaal van het CC Ter Vesten 
In Memoriam plastisch kunstenaar  
Wim van Remortel (1939-1913) 
Winterreise - liedcyclus van Franz Schubert 
Werner van Mechelen, bas-bariton 
Jozef de Beenhouwer, piano 
 
Zondag 8 december 2013 om 11u 
Kasteel Cortewalle 
De Zoete Geur van Klanken – Frits Celis 85! 
J. Jongen, Frits Celis, M .Ravel 
Pianotrio Khaldei : Barbara Baltussen, piano; 
Pieter Jansen, viool;  Francis Mourey, cello. 
 
Zondag 12 januari 2014 om 11u 
Schouwburgzaal van het CC Ter Vesten 

Nieuwjaarsconcert - Balkanoia,  
Volksmuziek uit de Balkan  
Ensemble ISHTAR (negen musici) 
 
Zondag 09 februari 2014 om 11u 
Kasteel Cortewalle 
Ni Bellum 14 
Componisten uit ‘Den Grooten Oorlog’ 
Richard Strauss, R. Hahn, Jean Nouguès, Ch. Ives, 
Luigi Denza, Kurt Weill, Saint-Saëns 
Law3on  Ensemble: Valerie Vervoort, sopraan; 
Jill Lawson, piano; Eliot Lawson, viool 
 
Zondag 11 mei 2014 om 11u 
Kasteel Cortewalle 
Slotconcert 
De onsterfelijke Schoonheid van de Melodie 
Emilie Ménard, sopraan (Frankrijk) 
Jozef De Beenhouwer, piano 
Sven van de Voorde, klarinet 
 
 

 Aperitiefconcerten 
Zondag 10 november 2013 om 11u 
Schouwburg Ter Vesten 

 

 
In Memoriam plastisch kunstenaar Wim van 
Remortel (1939-1913) 
 
Werner van Mechelen, bas-bariton - Jozef de 
Beenhouwer, piano  
Die Winterreise - liedcyclus van Franz 
Schubert 

 
Dit jaar namen wij afscheid van plastisch kun-
stenaar Wim van Remortel. 
 
Voor de KPSK  en voor  de hedendaagse 
plastische kunsten in het algmeen  heeft deze 
grote kunstenaar veel betekend. Via dit eresa-
luut herdenken wij hem met de muziek van de 
componist die hem het nauwst aan het hart 
lag, uitgevoerd door twee van onze meest 
vermaarde liedinterpreten. 
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In Memoriam 

 
 
 
 

Sponsors 
 
Aldak bvba, dakwerken 
Annick Goedhuys,  
Axa Kantoor - Marc Bosman , bank 
Blommaert – Peirsman bvba, verzekeringen 
Bohyn Patrice, notaris 
Bosman & Co, makelaars in verzekeringen 
Boven Yvo, ramen en glas 
De Mart, café 
De Munck, elektro & kado 
De Rycke Gebroeders, bouwmaterialen 
De Vier Seizoenen , bloemsierkunst 
Drankenhandel Klaveren Aas, dranken 
Filip Slangen, home service - delicatessen 
Ford Waasland Automotive, autoverkoop 
Houthandel Van Acker, houthandel 
Johan Moortgat, beenhouwerij 
Joly Travel, reisburo 
Joost Vercouteren, notaris  
Kameleon & Sportline, outdoor. 
KBC, bank & verzekeringen 
Mertens Kristien bvba, drukkerij 
Music Lover, multi-media 
Opticlub bvba, optiek 
Schoonvliet, kaas en verfijning 
Scoonwoon n.v., design meubelen 
G. Smet, electrische materialen 
‘t Kasteelke, wijnen & spirits 
‘t Pauwke, eetcafé 
Van Dam & Van Dam, copy-center 
Provincie Oost-Vlaanderen 
 

Lid worden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 U wordt lid van de KPSK door het secre-
tariaat (03 755 38 83) of een bestuurslid 
te contacteren en door storting van 15 € 
(gewoon lid), 20 € (steunend-lid) en 30 € 
(erelid). 
 
IBAN rek.nr.: BE14 - 4153 - 0021 - 2183 
BIC-code KREDBEBBXXX 
 
Vermelding “Lidgeld 2013-2014” of 
“Nieuw lid 2013-2014” niet vergeten aub

 


