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Waar ik  eerder  in  het  ritme der  lijnen en het  spel  der  vlakken een fragment van een 
beweging trachtte te vatten om een fractie van de tijd vast te leggen, beschouw ik nu mijn  
ruimtelijk werk, al dan niet met de wand verbonden, als rustpunten in de evolutie van een  
ononderbroken cyclus – van bij het ontstaan der tekens en tekeningen in de voorhistorie,  
hebben zij magische en symbolische waarden gekregen – zo ook de kleuren – het spel  
van de geometrie heeft altijd universeel weten te boeien en in de meetkundige lichamen 
blijven de verhoudingen, die we zo vaak terugvinden in de natuur, steeds verrukken – de 
waarden  die  ik  gekozen  heb,  werden  vastgelegd  in  een  welbepaalde  volgorde  –  het  
vierkant,  de  driehoek  en  de  cirkel  zijn  de  drie  basiselementen  waaraan  ik  verkoos 
respectievelijk materie, tijd en energie als symbool toe te kennen – de zwarte vierkanten,  
wachtende inerte materie, dragen alle latente en cyclische mogelijkheden in zich en een 
eerste teken van leven zal zich voordoen, als rode kleur, ook materie gebonden, maar van 
een vruchtbare, wedergeboren wordende aarde – de blauwe kleur vertegenwoordigt de 
scheppende spirituele kracht, de geconcentreerde energie – in een wisselwerking tussen 
deze vormen en kleuren zal de evolutie ontspringen, die zal leiden tot een fysiologisch 
evenwicht dat in het complement van zwart en wit zijn hoogtepunt zal bereiken – tenslotte 
zal  het wit  zich oplossen uit  dit  aardse evenwicht,  om de grote universele krachten te 
vervoegen, de noch aan materie noch aan tijd gebonden kosmische eenheid – het zwarte 
zal zich terugtrekken in afwachting van een latere herleving – buiten deze evolutie staat 
het gebruik van goud of goudkleur – het heeft  een ambivalente betekenis,  draagt een 
dualiteit in zich – het staat symbool voor de zon en de zuiverheid van de materie, maar 
ook voor het verafgode kalf – het is zowel de herstellende kracht als de kwaadaardige 
macht, de verering en het occulte, de kerk, de overvloedige rijkdom en de gierigheid, het 
licht als levensbron enerzijds en de vernietiging anderzijds in de dodenmaskers die de 
cyclus afsluiten en een wedergeboorte oproepen – het goud stelt de materiële waarden in 
twijfel zoals de joker in het kaartspel – 
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