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Voor mij is schilderen creëren, fragmenten samen voegen, een soort vingeroefeningen van 
de ziel. 
  
Geïnspireerd door het leven in al zijn facetten en gebruik makend van materialen als 
aarde, vezels, klei, papier, vilt, ontstaat een diepte, een twee-dimensionele plaats 
voor  de beeldhouwer in mij... 
  
Gegrepen door de passie van de details. Fragmenten van beelden.  Impressies uitgepuurd 
tot verstilde, organische beelden waarin groeien, leven en sterven  vervat liggen. 
  
De  moeilijkheid  verschillende lagen van “ zijn” in evenwicht te brengen  creëren  
spanningen  die leiden tot blokkades, die dan weer omgezet worden in leeggelopen 
indrukken, beelden met de rem op. Organische oerbeelden van verlangen ... onvoltooide 
tijd ... en mogelijk heeft het verlangen altijd gelijk. 
Een zoektocht, zoals het leven zelf. Ik kan het blijkbaar niet laten, tenzij tijdelijk, 
door omstandigheden op een zijspoor gezet. Onlosmakelijk verbonden met mijn zijn. 
 



To me, painting is creating, merging fragments, a kind of continuous expression of the 
soul. 
 
Inspired by all the different forms of life itself and using materials such as earth, 
fibres, clay, paper, felt, a strength emerges, a two-dimensional place for the sculptor 
in me... 
 
Captivated by a passion for detail. Fragments of images. Impressions distilled into 
motionless, organic images that breath growth, life and death. 
 
The difficulty to balance different layers of "being", creates tensions that lead to 
obstructions, which are in turn transformed into hollow impressions, blocked images. 
Organic archetypes of longing... unfinished time ... and maybe the truth is hidden 
within the longing itself. 
 
A search, as life itself. Apparently, this is what I must do, unless temporarily 
sidetracked by circumstances. Inextricably connected with my being. 



                 Stof tot nadenken - Acryl op doek mixed media -160x160cm 



Stof tot nadenken 
 
vormt een breuk met alle voorgaande werken, zowel in materiaal en kleurkeuze,  als in tijd en in ruimte. 
Het universum, waargenomen vanuit een beperkt standpunt, als metafoor voor alle materie en energie binnen 
het ruimte- en tijdcontinuüm waarin wij, als mensen, bestaan, waarin ik besta. 
Indigoblauw met toegevoegde fragmenten, zwart en bruine aardtinten. Verspreid stof, verwarring en 
herkenning. 
Textuur van plantaardige vezels, papieren vliezen, als flinterdunne scheidingswanden tussen het werkelijke 
en het onwerkelijke. Het zichtbare en het onzichtbare, van clusters die een draderig netwerk vormen met 
daartussen lege vlakke gebieden. 
Verbonden leegtes in een wereld waaruit elke houvast verdwenen is. 
Op de toevallige kruispunten van filamenten probeert men houvast te vinden in nieuwe netwerken, nieuwe 
stelsels. 
De verschillende doeken die samengevoegd zijn tot een geheel staan voor het verloop van de tijd. Het 
verloop van de seizoenen. De breuklijnen in levens. 
Het onoverbrugbare trachten te overbruggen.  
Door een gebeurtenis, als het ware weg gekatapulteerd in de leegte van het heelal. Voor altijd bekend met 
de perverse onbetrouwbaarheid van het bestaan. De bekende wereld die zich opent tot een stille leegte, 
zonder klank of oriëntatiepunten. 
Vanuit dat nulpunt ontstaat, meer dan langzaam weer beeld in de haast ondoordringbare kluwens van pijn. 
Losse flarden stof, spinrag van gedachten, zwevend tussen, zin, onzin, waanzin en weerzin…zoekend naar een 
nieuwe zinvolle invulling. 
 



 



 
 
In het blauw gedreven 
In het nauw gedreven 
verwaterd 
verdonkerd 
ternauwernood mezelf 
 
witte mist vulde mijn ogen 
toen ik sprong 
zonder aarzelen en zonder mededogen 
vrije val in rust 
 
in het rood gegaan  
ver voorbij het leefbare 
dodelijk verbloemd 
aan de afgrond gestaan 
vergaan ? 
ver gaan ? 
blijven staan … 
 
monochroom 
verkleurend 
de stemmingen  
van mijn ziel 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het blauw gedreven 
In het nauw gedreven 
verwaterd 
verdonkerd 
ternauwernood mezelf 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfs 
of ook  
staal 
bekent kleur  
 
onder 
druk van het verdriet 
 
vurig 
roest het zich 
een weg 

 



         Ontbrekende stukken - acryl mixed media op metaal - 20x20cm 





         Taalpuin, de lijnen van eb en vloed - acryl mixed media op metaal - 120x80cm 





         Taalpuin, de lijnen van eb en vloed - acryl mixed media op metaal - 120x80cm 





            uitgestippelde dagen - acryl mixed media op doek - 120x80cm 





            Taalpuin 3 - acryl mixed media op metaal - 20x20cm 



Mythisch Blauw 
 
 L’heure bleu als een ritueel dat zich voltrekt. 
  
Het aanrakingspunt tussen de dag en de nacht, tussen het vorige en het volgende 
Waar alles voor een kort ogenblik blauw kleurt,  het onwerkelijke beroert en tegelijk gevuld is met het voorbije, in een 
cryptisch dagelijks ritme. 
Zichtbare ritmes 
Verspreide knooppunten 
Gereduceerde kaders 
Vuur dat sluimert in de handpalm van een voorbije dag 
 



  

            mytisch blauw - acryl mixed media op doek - 30x30cm 



Gedachten  
hollen zichzelf uit  
voor ze  
het blanco canvas raken 
 
tijd blokkeert 
kruipt traag 
waar hij niet gaan kan 
 
blauw 
geen liefelijk blauw 
maar diep 
en  
hermetisch gesloten 
als een tussenwereld 
met ingehouden adem 
 



                  het ontstaan van taal- acryl mixed media op doek - 30x30cm 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
witte mist vulde mijn ogen 
toen ik sprong 
zonder aarzelen en zonder mededogen 
vrije val in rust 



       verlangen - acryl mixed media op doek - 40x40cm 



 
 
 
 
 
voorzichtig wit gespannen vlies 
over het onnoembare 
... 
als mist 
 
het achterliggende laat zich 
vermoeden 



       
ingesponnen gedachten- acryl mixed media op doek - 100x160cm 



        ingevroren stilte - acryl mixed media op doek - 100x160cm 





         cyclus van de ziel- acryl mixed media op doek - 90x90cm 





  gedachtensprong - acryl mixed media op doek- 120x80cm 





Ogenschijnlijk, wit. 
 
Wit, voorzichtig gespannen vlies over het onnoembare. 
 
Als mist... 
 
Gemist? 
 
Vermist? 
 
Het achterliggende laat zich vermoeden 
 
Ook hier weer het door lopen van het beeld over de voegen, de breuklijnen. 
 
De cracelé als beeld voor de onhanteerbare kant van het ogenschijnlijke. Het 
kantwerk,kantweefsel van een leven dat op zich haast onleesbaar is door de 
diversiteit van de verschillende invalshoeken.. 
 
Ogenschijnlijk is het leven niet zoals wij het denken, iets dat als het ware telkens 
opnieuw ontstaat, tot eenzelfde hernieuwd verhaal. 
 
Het witte gevecht met beeld, niet beeld, zelfbeeld. 
 
Het touw, de hartslag,het kluwen en de ogen. 
 
Het touw verwijst naar het verhaal van de 3 schikgodinnen uit de Griekse mythologie 
;Klotho: de spinster, Lachesis: de verdeelster, Atropos: de onafwendbare, zij die 
bepaalt en knipt wanneer iemands tijd gekomen is. 
 
Het touw dat onlosmakelijk verbonden is met de hartslag, als teken van leven. Meestal 
totaal niet waarneembaar, tenzij in uitzonderlijke situaties (extreme 
inspanningen,levensbedreigende situaties..) waarop diezelfde hartslag zich in beeld 
en waarneming op de voorgrond zet. 
 
Er ontstaan dan ritmestoornissen, pieken, kluwens 
 
En dan zijn er de zich nooit meer sluitende ogen die alles gezien hebben. Ook het 
niet zichtbare. Ook het nog niet zichtbare, de nog te komen dingen. 





       
       ogenschijnlijk wit- acryl mixed media op doek - 240x120cm 





       
       archief 1- acryl mixed media op doek - 50x70cm 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in het rood gegaan  
ver voorbij het leefbare 
dodelijk verbloemd 
aan de afgrond gestaan 
vergaan ? 
ver gaan ? 
blijven staan …. 



       kracht van alleen          eeuwige dualiteit      groeikracht van rood 



     vierkant rood   zoektocht naar vleugels       ontsluiering 



   op halve vleugelkracht   eenvoud en oneindigheid       ontwikkeling 



             éénven al              spanwijdte van rood                 afronding 

            acryl mixed media op doek - 90x90cm 





 
 
 
Rood, de passionele kleur waarmee ik me voor het eerst kan, of durf uiteenzetten. 
Vertrokken van het beeld van papaver, klaproos, zaad dat soms pas na tientallen jaren tot bloei komt, rood in uitgevlakte 
vorm, de ultieme verbinding van kracht en tederheid. Plant die groeit in en langs velden en wegen, omgewoelde aarde, 
slagvelden (cfr Flanders fields) 
Papavarine , een derivaat van de papaver, verdovend en verzachtend, de kracht van vergetelheid, troost en traagheid. 
Een nieuw inzicht ontstaat, het dwarrelen, wiegen, groeien, stromen vanuit een hervonden vrouwelijkheid. 
De afgelegde weg tussen angst en passie. 
Rood als statement. Het rood , laat geen ruimte open om langsheen te gaan. 
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