




Alfa & Omega
06.10.2017 - 12.11.2017





Ten geleide

In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
Genesis 1,1
Wees niet bang. Ik ben het, de eerste en de laatste, de levende.
Apocalyps 1,17

In de film van regisseur James Marsh, The Theory of Everything, komt via de hoofdfiguur Stephen Hawking de tijd (en 
daarmee nauw samenhangend de ruimte) aan de orde. Begin en einde raken elkaar in een sequens op het einde waarin 
het lineaire verhaalgebeuren wordt teruggespoeld. De dagen van de hoofdfiguur, een wetenschapper die de geheimen van 
de kosmos in één sluitende formule probeert te vangen, zijn geteld wanneer hij, nog als student in Cambridge, door de 
ALS-spierziekte wordt getroffen.
Le temps qui reste, hier steekt een problematiek de kop op die ons allen, gezond of ziek, op de een of andere manier raakt 
en bezighoudt. Ook wij zijn op een dag ‘uitgerekend’. Hoe dan ook breekt voor ieder van ons ooit het ‘es ist vollbracht’-
moment aan. Wie weet raken dan dood en leven, hemel en aarde, tijd en eeuwigheid elkaar aan?
In Hesses gedicht Stufen (drie ‘imploderende’ strofen van 10 + 8 + 4 regels, bestaande uit zes lange zinnen en een 
slotwens) zijn de levensfasen aan de orde. Wat er zich in het menselijke lichaam op vlak van de cellen, het moleculaire 
niveau, afspeelt, is verbazingwekkend. Af- en aanbouw gaan procesgewijs constant door waardoor we, biologisch gezien, 
om de zeven jaar geheel nieuw zijn. We leren het van de bloemen: die gaan open, bloeien en verwelken. De schrijver van 
Das Glasperlenspiel vertaalt het naar ons toe: we moeten bij elke levensroep (roeping?) bereid zijn tot afscheid en klaar 
voor een nieuw begin. Ziehier de betovering van de tabula rasa, het (her)beginnen met een schone lei. Weg verleden! 
We trekken van de ene plek (Raum) naar de andere zonder ons ooit te hechten en wie weet evolueren we zo, step by 
step, hogerwaarts, spiraalgewijs. Blijf je te lang in dezelfde ruimte, dan slaat het grijze monster van de gewoonte, de 
gewenning, de sleur toe en worden we slap. Opbreken moeten we, pelgrims op aarde.
En ja, zo suggereert de Zwitserse ‘steppewolf’, misschien zal bij het slaan van het doodsuur de deur van een nieuw 
speelveld voor ons kieren? Hazengrauwen als overgang naar die andere tijd en ruimte? Kloos wijdde er een kwatrijn aan.

 Zou dát het doods-uur wezen,
 Waar alles op zijn best,
 Verheerlijkt opgerezen
 Verschemert voor het lest?

Ook kunst staat, tegenstellingen verzoenend,  niet los van het spanningsveld tussen begin en einde. Door een omgekeerde, 
gespiegelde wereld te tonen, tijd en ruimte een hak te zetten, koppelt ze ons los van het gewone en leert ons anders 
kijken.
Bruegel, Bach, Broodthaers,… bid voor ons. Laten we bloot zijn en (her)beginnen.

Jacob Baert



Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Hermann Hesse



Fasen

Zoals elke bloei verwelkt en elke jeugd
wijkt voor ouderdom, bloeit elke levensfase,
elke wijsheid ook en elke deugd, alle hun tijd;
zij blijven niet eeuwig duren.
Bij elke roep van ’t leven moet ons hart
bereid tot afscheid zijn en nieuw begin,
om onverschrokken zonder treuren
andere en nieuwe banden aan te gaan.
En elk begin houdt iets magisch in
dat ons beschermt en helpt te leven.

Monter moeten we doorstappen plaats na plaats
en aan geen enkele plek als aan een thuis ons hechten;
de wereldgeest wil ons niet kluisteren en benauwen,
maar fase na fase ons hoger en wijder voeren.
Amper zijn we ingeburgerd, vertrouwvol thuis
in eigen levenskring, zo dreigt de kracht alweer te tanen;
alleen hij die bereid is op te breken en te reizen
kan zich aan verlammende gewenning ontrukken.

Misschien zal ook nog het uur van sterven
ons jong naar nieuwe ruimten sturen,
de roep van het leven kent nooit een einde...
Aan de slag nu, hart, neem afscheid en word gezond!

Joost Vanbrussel







Marie Thérèse Dorina De Clercq & Willy Martin

LICHT & DONKER 

niemand kent beter het verschil 
tussen wat donker heet en licht 
dan zij die weten waarom licht
soms donker heet en donker licht

Willy Martin

Marie Thérèse Dorina De Clercq, Once upon a time & Tereza’s dream, 2017, 
installatie, 245 x 450 x 400 cm



Gilbert Degryse & Marc Debuysere 

mist

in goten en in sloten
iedereen vermist

wie verzint
voor deze radeloze vis
een list?

puilde deze pul
uit de ransel
van een piot verzot
door gedaver en gedruis
van gedecoreerd gespuis?

stiller was het nooit
in de armen van de ijzer
die niet meer vol lijken lag

waar menig paling
zwom en glom
tot hij verzonk
in deze zinken kist

marc debuysere

Gilbert Degryse, Mist, 2017, vissersransel in zink, gietersproeikop in zink, 
sokkel, bewerkt, gestapeld, 165 x 45 x 30 cm



Patrick Deldaele & Jacob Baert                      

in een schelp de oceaan
woord van ontstaan en vergaan     
zand omvangt het kind als klei         
branding blaast de kinkhoorn aan
 

meeuwen over zee en land
wij bootsen na: aan de hand
een vlieger willig met wind 
krijsend zweven – hoog verband
 

zout van de aarde als geest 
in de fles – olie verweesd
op golven ver verlangend
ook jij wanneer je dit leest 

Jacob Baert

Patrick Deldaele, De archieven van de zee – Les archives de la mer, 2017, 
installatie, 300 x 300 x 400 cm



Nancy Demeester & Ludo Geloen

Nancy Demeester, an end has a start, 2016, tweedelige constructie in balsahout, 40 x 45 x 50 cm

Het einde gaf mij een begin

Een foto is een kader,
een kader van ramen.
Een raam is een venster
op licht, het ene is
zwart, het andere is er
klaar mee. Het ene geeft,
het andere neemt en lost
het kader op. Het
onzichtbare wordt zichtbaar
en het gelijke wordt identiek
verschillend. Het einde was
aan het begin dat weer een einde toont,
keer op keer een reeks van
openingen van licht, zwart
of wit. Ogen zijn spiegels,
doorheen staat het licht of 
juist niet, nu eens donker,
dan weer lichter dan licht.
Het begin van een einde
in vensters van ramen, kaders
van een foto, in een flits
van nemen.

Begon ik maar bij het
eind: een stopplaats
waar ik even verwijl.
Het raampje weerspiegelt,
er doorheen zie ik

een ver eind ver,
tot aan het eerste 
eind dat draait omheen
mijn eigen begin. Het
is dubbel, wit noch
zwart beweegt op het
verkeerde been. Hier
ligt het eind, daar het begin.
Heeft het een begin, een eind? 
Toch zet het mij een
eind op weg.

Naar een labyrint dat eenvoudig 
logisch lijkt, 
rechttoe, rechtaan. Even
iets zwarts en anders even
iets wits. Ergens beginnen
blijkt ook maar even te 
zijn. Een rechtlijnige
kartellijn geeft het oog
vizier, piepend door het raampje
kun je jezelf zien. Ligt
de tijd haast hier met haar 
evenbeeld om een foto te
lonken?

Klik.

Ludo Geloen   



Hadewijch Everaert & Marc Bungeneers                                                                                                     

KERKHOFBEZOEK

Op het tijdstip van voorbij
wandelt zij met stilstaand heimwee
naar de wereld van altijd en overal
en in haar hand draagt zij, 
langs de anonieme grijsheid van de graven,
reeds het leven in verval.

Bij iedere tred
haalt zij momenten aan
van een stem onafwendbaar ingeprent
en zwijgt zij solidair de voelbare afwezigheid
oorscherp en helder 
als herinnering.

Zij weet zich onderweg
vergezeld van verdriet dat went
en tijd staat stil als bomen
alleen vroeger beweegt
onherroepelijk eeuwig
in een silhouet alom aanwezigheid.

Zij voelt in het nu,
dus slechts voor heel even,
de weg, de waarheid en het leven
en aan de arduinen rand van elkaar
ademt zij voorbij alle seizoenen
een onontkoombaar eeuwig bestaan.

De wind prevelt in de bomen
De vragen van misschien en wat nadien
En zij, zij komt steeds dichterbij
maar nadert niet.

Marc Bungeneers

Hadewijch Everaert, Voorbij Het Nu, 2008, foto op Dibond en aluminium, 
coatinglaag op foto, 50 x 70 cm



Jenny Heyman & Jozef Vandromme

EEUWIGHEID

De wind leest jouw naam
in gouden nevels.
Brengt mijn gedachten
over alle grenzen heen...
Ik wil heel dicht bij jou zijn
wanneer de dood jouw ogen sluit,
de wind jou aarzelend meeneemt
naar dat ongekend stralend Licht.

Jozef Vandromme

Jenny Heyman, Samen op weg naar het Licht, 2014, olieverf op linnendoek, 
70 x 60 cm



Jos Jacobs & Jan Coghe                                                                                                                     

GRAAL

gevangen graal met bloed ontledigd
in het verleden zoek geraakt
hoevele sporen zijn getrokken
en toch weer doelloos los gemaakt

tussen de spijkers van weleer
en het getimmer van vandaag
weerklinkt alom alfa en omega
als eindeloos begrensde vraag

te groot te klein – wie zal hem vinden
ontsnapt, ontgroeid, ontaard, ontstegen:
we krijgen voor wie blijvend speurt
een eindeloze lieve zegen

Jan Coghe

Jos Jacobs, Graal, 2015, Metaalassemblage in non ferro metalen 
(koper, messing, brons), gelast en gepatineerd, 38 x 23 x 23 cm



Stéphanie Leblon & Gerda De Preter                                                                       

Ooit 

Zal het water ons herkennen,
de dunne huid leegschudden, het bekken kantelen,
het eelt op de tong losweken.

Misschien is de bedding van onze gedachten te breed,
misschien druipen onze woorden te langzaam naar 
beneden,
klieven onze schouderbladen al te traag door de 
zwellende rivier.

Ooit geloofden wij in het geheugen van water.

We renden met wijd open armen de branding in, 
onstuitbaar,
vloeibaar, krompen in elkaar om dichter te wezen, 
maar dreven steeds verder af, omdat wij

naakt en buiten adem, niet langer dezelfde waren.

Wij spoelden aan, het schuim nog op de lippen, 
keken verbaasd naar het wassende water, zochten huid 
en haar
en gingen landinwaarts, zongen
met het zilte mes op de keel, liepen, onwennig nog,
zijwaarts, in waterpas, zo ver we konden, 
zagen niet hoe de maan leegbloedde in zee.  
 
Wij verleerden het zachte spreken, ruilden woorden 
voor oorschelp en skelet, werden geleed en buikpotig, 
met raspende tong werd het zwijgen ingezet.

Ooit geloofden wij in het geheugen van water.

De wind ratelt in het mangat van de tijd. 
Wij zijn onherroepelijk. Radeloos.
Mogelijk.

De hemel klapt open, huilt in golven over het bleke 
landschap 
waarin wij samenvallen, elkaar verbijten, 
dicht tegen de aarde aan.

     
Gerda De Preter

Stéphanie Leblon, Floating II, 2014, olieverf op doek, 40 x 50 cm



Trees Le Roy & Trees Le Roy                                                                                                            

stel
je hebt een touw
je haakt er een bol aan vast
verricht wat zwenkwerk
en met tussenpozen haal je diep
 adem
je richt je blik vervolgens
 opwaarts
met in het achterhoofd
het precieze landingspunt

ergens
voorbij de slaap
speel je verschillende
 krachten
tegen elkaar uit
e verplaatst elementen
bouwt een lijn, verbindt een
 tweede
last duidelijk een rust in
                                 ___

zo
gun je jezelf de tijd /
je verzorgt de handlijn
schiet kleur doorheen het
 veld
je rangschikt de gegevens
 stapelt
van uit een opgerolde vorm
 - het tolt 
                                            tolt
                                                valt -

                                    stel
je hebt//een oneindige lijn een cirkel
de beweging van een
                             |
 punt

Trees  Le  Roy

Trees Le Roy, voorstel tot constructie van een beeldend werk (van A tot Z), 2017, 
mixed media, 210 x 130 x 230 cm



Anne Marchand & Jean-Luc Vanhove                                                                                                                     

Stof
volgens regels uit wirwar van lijnen
tot jurkje knippen. Driegen, passen,

op de juiste lengte spelden,
tot keurslijf stikken.

Voorzichtig
wurm ik

me
erin,

scheur uit naden,
gedraag me niet meer als paspop,

zoek de zelfkant op,
modelleer me
tegendraads.

Anne Marchand & Jean-Luc Vanhove

Anne Marchand, Patronen, 2016, patroonpapier, naaigaren en stof, 94 x 74 cm



Wim Mouton & Sylvie Marie                                                                                                                     

alfa en omega

als ik mijn hele huis, hebben en houden 
als een schil van me afleg,
kleding en lakens buitengooi, 

als ik haren scheer, huid afpel, 
de nagels met tangen van het vlees ruk,

als ik mezelf 
ontdoe
van mezelf, 

wat zit er dan in de kern?

men zegt soms een vlammetje. 
een vlammetje. 

wat zit er in het vlammetje?

Sylvie Marie

Wim Mouton, Alfa, 2016, canvas, ecoline met pastelkrijt, 30 x 24 cm & Omega, 2017, 
canvas, ecoline met pastelkrijt, 30 x 24 cm



Joz Noreille & Jo Noreille                                                                                                                   

Troostwade

als dood
je beeld 
zal wissen
weg zal krassen
uiteen zal vegen
wat blijft er 
meer van jou 
dan vege vlekken 
voze plekken
indrukken 
van je schaduw
nevelslierten
van je spiegelbeeld
van jou

Jo Noreille

Joz Noreille, Geen gezicht, 2001, triptiek, droge naald, 1/1, 3 x (78 x 57,5 cm)



Lieven Porteman & Joost Vanbrussel                                                                                                   

Denken
 

Vreemd 
hoe kring en kader
elkaar omarmend vinden
en elk in zijn verscheidenheid
met eigen aard
de ander openbaart.
 
In denken snijdt de mens
de chaos naar zich toe
raakt boven tegenstelling uit
als zwarte inkt op wit papier 
toch wordt:  één liefdesvers! 
 

Joost Vanbrussel

Lieven Porteman, Denken, 2015, gebakken klei, geïmpregneerd en bladgoud, 
25 x 30 x 25 cm



Marcel Rademakers & Mark Meekers                                                                                                    

VERKLÄRTE NACHT

blauw en kosmische koude valt over de heuvel. 
er moeten huizen hebben gestaan.
rood herinnert aan haardvuren en vin de Cahors.
dovende kleuren op fluisteren na dood.

op dit uur neemt een reiziger in een hotelkamer
een overdosis zinloosheid in, wrijven kinderen 
zich de ogen uit, verwateren de spiegels en
met hen hun spiegelbeelden. nachtschade.

een landschap in ontbinding. geen maten, geen
grensstenen leggen iets vast. geen hart meer
op de tocht. niemand nog in een ander iemand 
verankerd. zekerheid op losse schroeven.
nergens houvast, niet aan de ogen, de emoties,
de illusies, zelfs niet aan een gebed met ontzielde 
tanden. de stilte trapt op haar adem. 

god uit mijn gehemelte gevallen. blindganger.
maar kijk, hoe mijn heidense hand een witte 
streep trekt als een oog op een dominosteen, 
een sneeuwman naast zijn schaduw.

Mark Meekers

Marcel Rademakers, Verklärte Nacht, 2015, acryl op doek, 143 x 97 cm



Roger Raveel & Roger Verkarre                                                                                                 

BIDDEND WOORD

Hoe minder
 hoe liever
hoe stiller
 hoe beter
dichter
 bij 
 Het Gedicht
 bij U.

 Roger Verkarre

Roger Raveel, Dubbende man, 1983, litho, 15/30, 80 x 57,5 cm, 
collectie Roland en Dina Verhelst-Verkarre 



Lena Recour & Maurice Vandendorpe                                                                                        

MELODIE

De geur van graven en die van haar hals
in hem verkild als winterklimop licht op,
een labyrint waarin hij destijds schuilde,
opgevreten door het scherpe snijden van de dagen, 
hun gruwel, het heerlijk broze aan flarden.

De dood slaapt niet, ook niet daar
waar in de schemer rijen witte kruisen slijten,
altijd waar mensen zijn vat de dood de slaap niet,
wordt er  genekt, gemarteld, houdt het niet op,
de dood slaapt nooit, zwijgt.

Weten dat ergens een meisje op klank van cello en harp
huppelt over gewillig gras verblijdt, haar grote ogen 
stralen in het nu, omarmen ranke bomen,
het mag wat stiller worden in haar land, 
zachter, warmer, meer meeneuriën met haar melodie
aan de welige waterkant, die van het lichte leven.

Maurice Vandendorpe

Lena Recour, Terugreis, 2017, olieverf op linnen, 150 x 200 cm



Ute Resch & Jeanne Leniere                                                                                                

Alfa en Omega
mysterie van volmaakte eenvoud
van Woord in het begin
tot het eindeloze Amen

Alfa en Omega
die was 
en die is
en die komt
bron en bestemming

Alfa en Omega 
van punt naar punt
naar punt
naar lijn
en punt en lijn
aan elkaar gelijk
want één in wezen

Alfa en Omega
begin en einde
zonder einde of begin
in de ruimtetijd
van oneindigheid

Jeanne Leniere

Ute Resch, Alfa & Omega, 2017, kranten samengeplakt, tegellijm en aquarelstift, 58 x 168 cm



Bernard Sercu & Etienne Delbaere                                                         

“Ego sum Alpha et Omega” (Apocal. 1:8)

Oorspronkelijk was er de Geest van God
een gesloten gedachte
een droom
een oog gericht op de Levensboom

Toen ontstond het Licht, het Leven
en vervolgens

Gebod en Genade. Mededogen
en Zich open-
baren:

Een gekraste passage,

Tussen begin en einde door
de Eindeloze op-
geschreven:

Een pelgrimage als het ware. Op-
stijgen naar

De Christus Pantokrator, een wenkend
teken, verheven stil-
zwijgen…

Etienne Delbaere

Bernard Sercu, The Lord is on every side, 2003, houtskool en plakkaatverf op 
karton, 150 x 120 cm



Joeri Stubbe & Laurens Stubbe                                                                                 

WERELDSLANG

Ik gleed langs zeven wereldzeeën
bood kennis, wellust en verstand
 en ijdelheid,
ontglipte aan de voet van de Madonna
 en beet
Egyptes laatste kroon tot zand.

Nu wacht ik hier – een steen – 
 (“Jij krijgt er kop noch staart aan.”
 “Je kijkt er wel doorheen maar ziet einde noch begin.”)
op ’t dagen van een heel nieuw Holoceen.

  Dusss
dus – heb j’een vriend
bezoek hem vaak
want onkruid groeit
en wanhoop broeit
op ’t pad waarlangs geeneen meer gaat.

Laurens Stubbe

Joeri Stubbe, Wereldslang, 2017, kalkzandsteen, 90 x 40 x 40 cm



Jan Theuninck & Jan Theuninck                                                     

WERELDSLANG

Ik gleed langs zeven wereldzeeën
bood kennis, wellust en verstand
 en ijdelheid,
ontglipte aan de voet van de Madonna
 en beet
Egyptes laatste kroon tot zand.

Nu wacht ik hier – een steen – 
 (“Jij krijgt er kop noch staart aan.”
 “Je kijkt er wel doorheen maar ziet einde noch begin.”)
op ’t dagen van een heel nieuw Holoceen.

  Dusss
dus – heb j’een vriend
bezoek hem vaak
want onkruid groeit
en wanhoop broeit
op ’t pad waarlangs geeneen meer gaat.

Laurens Stubbe

OVER DE GRENS

aanlokkelijk is
het grensgebied
er blijven hangen
in de grijze zone
het spel gadeslaan
van heen en weer
zien hoe ijdelheid 
en macht
hen opjaagt
tot ver 
over de grens...

Jan Theuninck

Jan Theuninck, Beyond the limit, 2001, acryl op doek, 70 x 100 cm



Caroline Vancoillie & Gabrielle-Denise                                                                              

Ik ben dus ik denk

Schaduw en licht
Diepte van het  beeld
Onregelmatige vlekken
Pointillisme van Pissaro

Schaduw en licht
Een spiegel van onvoltooide dromen
Het doel  tekent zijn sporen
Op mijn zonnige weg

Schaduw en licht
Duisternis van mijn zijn
Angst om te ontwaken
Zwak schemerlicht van de kaars

Schaduw en licht
De wind vormt duinen
Om mijn ellende te vergeten
Ik geeuw naar de maan

Gabrielle-Denise

Caroline Vancoillie, Je suis donc je pense – Ik ben dus ik denk, 2017, foto, 
100 x 75 cm



Fernand Vanderplancke & Bart J.G. Bruijnen                            

Ik ben dus ik denk

Schaduw en licht
Diepte van het  beeld
Onregelmatige vlekken
Pointillisme van Pissaro

Schaduw en licht
Een spiegel van onvoltooide dromen
Het doel  tekent zijn sporen
Op mijn zonnige weg

Schaduw en licht
Duisternis van mijn zijn
Angst om te ontwaken
Zwak schemerlicht van de kaars

Schaduw en licht
De wind vormt duinen
Om mijn ellende te vergeten
Ik geeuw naar de maan

Gabrielle-Denise

Vergadering der wisseltrofeeën

De ark maft wachtend in het natte gras
Geharkt wordt er van al het wezen twee
Van dier en ding schuift alles dubbel op
Dan hier, dan daar is er weleens mêlee

Twee introverten, hand-uit-hand gedwee
Twee linkerschoenen; rechters, hup, erin
Van positief geladen polen twee
Dan zo ineens: twee cowboys, eenzaam, wee
Een duo kippen kakelt kalmpjes mee
‘Geen duw- en trekwerk!’ joelt een halve zool
Deux Fransen en zwei Duitsers – oui, jawohl!
Jeu thans, de ark is bijna zelfs tevree
Nog net op tijd: twee nuclei ineen
Toch let op hen niet eens een dominee

Mijn tweetal is er ook, ik twijfel zeer
Mijn weetal kent de pleinvreesvolle zee

Bart J.G. Bruijnen

Fernand Vanderplancke, Ark van Noë, 2015, grafisch werk, 55 x 67 cm



Claire Vanfleteren & Claire Vanfleteren                                                                             

Levensboom
 

Sterke wortels zijn nodig
om een leven op te bouwen.
De sappen van de liefde
moeten de kruin kunnen betoveren.
 
De liefde groeit tot er sterke takken komen
die worden beloond met twijgen.
Als het meezit, krijgt hij vruchten
waar hij eeuwig zal voor vechten.
 
Zijn levenselixir deelt hij
met zijn uitgestrekte armen,
tot zijn plantzaad de grond raakt.
Het is de herhaling van zijn bestaan.
 

Claire Vanfleteren

Claire Vanfleteren, De Levensboom, 2014, acryl, structuur en goud, 75 x 115 cm



Jean-Paul Vanhove & Elisabeth Van Winckel            

Levensboom
 

Sterke wortels zijn nodig
om een leven op te bouwen.
De sappen van de liefde
moeten de kruin kunnen betoveren.
 
De liefde groeit tot er sterke takken komen
die worden beloond met twijgen.
Als het meezit, krijgt hij vruchten
waar hij eeuwig zal voor vechten.
 
Zijn levenselixir deelt hij
met zijn uitgestrekte armen,
tot zijn plantzaad de grond raakt.
Het is de herhaling van zijn bestaan.
 

Claire Vanfleteren

handen vouwen snijden scheuren 
gunnen schaduwen vrij spel
op in toom gehouden diepte
laten rafelranden grillig 
en lijnen lekken

handen herscheppen Cézanne
tot bergwanden die 
echoën van eeuwen verf

rest 
op papier overwonnen
wankeling

Elisabeth Van Winckel

Jean-Paul Vanhove, 6 landschapsstillevens: eerbetoon aan Cézanne, 2017, papierassemblage, 6 x (20 x 16 x 4 cm)



RoBie Van Outryve & Roger de Neef                                                                             

MOOD INDIGO

Ik geef je de kleur
Van geboorte en droefheid

Niet het blauw in je hoofd
Maar het bevroren blauw van de vlam
Het blauw van het uur blauw
’s Ochtends  net voor de ochtend

Het blauw van vlak voor
En dat van na de zomer
Ondergedoken in rivieren het blauw
Van overal onderweg naar je bloed

Liefste, ik geef je de kleur
Van geboorte en afscheid

Het bittere blauw dat leeft
In het hart van het blauw
En uitbreekt als koorts

Roger  de Neef

RoBie Van Outryve, Blauwe koorts, 2011, olie op doek, 190 x 160 cm



Godfried Vervisch & Dirk Clement     

MOOD INDIGO

Ik geef je de kleur
Van geboorte en droefheid

Niet het blauw in je hoofd
Maar het bevroren blauw van de vlam
Het blauw van het uur blauw
’s Ochtends  net voor de ochtend

Het blauw van vlak voor
En dat van na de zomer
Ondergedoken in rivieren het blauw
Van overal onderweg naar je bloed

Liefste, ik geef je de kleur
Van geboorte en afscheid

Het bittere blauw dat leeft
In het hart van het blauw
En uitbreekt als koorts

Roger  de Neef

De dood zit op het dak
weldra bij zijn nekvel
zijn spieren herkennen
het oeroud verhaal

straks gaat hij alleen in het donker
hij wordt er uitgegomd
alsof hij nooit bestond

maar nu 

nu spoelen ze terug in het geheugen
het tocht verhalen in de hoeken van hun hoofd:
meisjes, ruiter, kikker, kroon
hij zal niet vallen uit hun droom

toch niet zonder sporen
niet zonder taal
buiten adem

Dirk Clement

Godfried Vervisch, Liefde verdrijft verdriet, 1968, pastel op papier, 70 x 95 cm



Lili Willemsen & Stef Dehollander                                                                            

VLINDERDUN

DAGPAUWOOG, ORANJE ZANDOOGJE, GEHAKKELDE AURELIA, KLEINE VOS;
VEEL VLINDERS DRAGEN NAMEN VAN DODE INDIANEN.

VANDAAG OVERLEED DE LAATSTE VLINDER IN MIJN BUIK.
ZE TROK HAAR KLEUREN UIT 

EN WERD OPGESLORPT DOOR DE NACHT.
DE ZIEKSTE DOOD IS KANKER.

GELUKKIG STERFT ELKE VLINDER JONG.
HERINNERINGEN ZIJN RESTAURATIES VAN WAT WAS.

NA POP EN RUPS IS VLINDER HET EINDE.

STEF DEHOLLANDER

Lili Willemsen, Universum transformatie vlinders, 2015, 
acryl op zuurvrij karton, 80 x 60 cm





Colofon

Deze catalogus is een uitgave van het CultuurCentrum Ieper – vzw ACCI, Fochlaan 1, 8900 Ieper, in samenwerking met de 
Kulturele Kring Ambrozijn, v.z.w., Sint-Jacobsstraat 75, 8900 Ieper.

Hij verschijnt naar aanleiding van de Ambrozijnthematentoonstelling Alfa & Omega. Er is een oplage van 400 exemplaren 
voorzien.

De tentoonstelling bevat werk van de beeldende kunstenaars: Marie Thérèse Dorina De Clercq, Gilbert Degryse, Patrick 
Deldaele, Nancy Demeester, Hadewijch Everaert, Jenny Heyman, Jos Jacobs, Stéphanie Leblon, Trees Le Roy, Anne 
Marchand, Wim Mouton, Joz Noreille, Lieven Porteman, Marcel Rademakers, Roger Raveel, Lena Recour, Ute Resch, 
Bernard Sercu, Joeri Stubbe, Jan Theuninck, Caroline Vancoillie, Fernand Vanderplancke, Claire Vanfleteren, Jean-Paul 
Vanhove, RoBie Van Outryve, Godfried Vervisch en Lili Willemsen.

Er is poëzie voorzien van: Jacob Baert, Bart J.G. Bruijnen, Marc Bungeneers, Dirk Clement, Jan Coghe, Marc Debuysere, 
Stef Dehollander, Etienne Delbaere, Roger de Neef, Gerda De Preter, Gabrielle-Denise, Ludo Geloen, Hermann Hesse, 
Jeanne Leniere, Trees Le Roy, Anne Marchand, Sylvie Marie, Willy Martin, Mark Meekers, Jo Noreille, Laurens Stubbe, 
Jan Theuninck, Joost Vanbrussel, Maurice Vandendorpe, Jozef Vandromme, Claire Vanfleteren, Jean-Luc Vanhove, 
Elisabeth Van Winckel en Roger Verkarre.

Tijdens de tentoonstelling is de audiovisuele verwerking Alfa & Omega van Jo Vandamme doorlopend te zien.

Kaftontwerp: Bernard Sercu
Samenstelling van de tentoonstelling: Marleentje Nys, Bernard Sercu, Edgard Storme, Els Verlinde
Coördinatie: Edgard Storme, Els Verlinde
Grafisch ontwerp: Frederik Pattyn, grafische dienst stad Ieper

Met bijzondere dank aan: 
Isolde Billiet, Dirk Blockeel, Mario, Pedro en Bruno Degryse, Els Gerryn, Wilfried Scheldeman, Simon Vandenbroecke, 
Jennie Vanlerberghe, Hugo Van Malder, Yana Van Overwalle, Roel Vansevenant, Tim Van Thuyne, Roland en Dina Verhelst-
Verkarre, Tine Verhoeven, personeel en bestuur van het CultuurCentrum Ieper en vzw ACCI, technische dienst Ieper, 
Stadsbestuur Ieper.

Deze gratis te bezoeken tentoonstelling is een organisatie van het CultuurCentrum Ieper in samenwerking met de Kulturele 
Kring Ambrozijn, v.z.w. 

De Alfa & Omega-thematentoonstelling en -uitdagingen (dicht- en vertaalprojecten voor anderstaligen) lopen van 6 oktober 
tot en met 12 november 2017 in het CC Het Perron van maandag t.e.m. vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 
13.30 tot 18.00 uur.

Het auteursrecht berust bij de auteurs, dichters, fotografen en kunstenaars.





Met steun van de Stedelijke Cultuurraad Ieper.


