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EENVOUD IS GOUD 
 

Eenvoud is niet eenvoudig te omschrijven. Het begrip kan staan voor 

ongekunsteld gedrag, integere wandel, harmonie, innerlijke vrede of 

soberheid. Eenvoud wordt met waarheid, goedheid en schoonheid 

geassocieerd. En met geluk, zeker in tijden van nood en verwarring. Maar 

wat er ook van moge zijn, geen beter gids en leefkader dan die van Bijbel en 

abdij om te ontdekken dat eenvoud goud waard is. Een kunsttentoonstelling 

en een boekuitgave willen die wijsheid uit Schrift en klooster ontsluiten. 
 

 

 

Els Vos, De ruimte van de eenvoud, ets, 40 x 70 cm. 

    

TENTOONSTELLINGTENTOONSTELLINGTENTOONSTELLINGTENTOONSTELLING | | | | KBS en De Kovel heten u op donderdag 4 februari 2010 van harte welkom in de 

kapittelzaal van de Leuvense benedictijnenabdij Keizersberg. Daar heeft de vernissage plaats van een 

unieke tentoonstelling met contemporaine kunstwerken die de taal van de eenvoud gebruiken om de 

beschouwer tot innerlijke vrede en harmonie te brengen. De gelegenheidsgalerij laat diverse 

standpunten van eenheid zien. De opstelling van de tableaus en beeldhouwwerk bewijst dan weer dat 

eenheid zich goed verhoudt met diversiteit van techniek, concept en vorm. Zo staan twaalf kunstenaars 

samen te fluisteren over wat, net als bij abdijbezoek of Bijbellezing, in stilte wordt gewaardeerd en 

genoten. Gaston De Mey, Hilde Van Sumere, André Beullens, Jo Delahaut, Marcus van Loopik, Marc 

Mulders, Jules Lismonde, George Meertens, Jes van der Bijl, Tone Devisscher en Willem Vermandere 

scharen zich daarbij rond de etsencyclus ‘Eenvoud is goud’ van Els Vos, de grafica die eerder van KBS 

en De Kovel de opdracht aanvaardde om het gelijknamige boek over de eenvoud te verluchtigen.     

    

BBBBOEK |OEK |OEK |OEK | Eenvoud is goud is een bundeling van essays, columns en gedichten. Een keur 

van schrijvers, onder wie Benno Barnard, Geert Beheydt, Bert Claerhout, Mimi Deckers-

Dijs, Wil Derkse, Iny Driessen, Leo Fijen, Jo Gisekin, Geert van Istendael, Pieter 

Oussoren, Herman van Rompuy, Karel Sergen, Benoît Standaert osb en Willem 

Vermandere, belicht er de eenvoud in relatie tot de Bijbel en de monastieke wereld. 

Zeven etsen van Els Vos maken het boek tot een feest van stille beschouwing. 
 

Technische fiche:Technische fiche:Technische fiche:Technische fiche: Luc Devisscher & Dirk Hanssens (red.), Eenvoud is goud. Wijsheid rondom 

Bijbel en abdij, KBS Uitgeverij / Stichting De Kovel, Den Bosch / Leuven, 2010, 112 blz. Uitvoering: gebrocheerd, 

vierkleurendruk. Formaat: 15x21 cm. Verschijnt: januari 2010. Prijs: € 14,50. 



 

PROGRAMMA 
 

 

Welkom en openingstoespraakWelkom en openingstoespraakWelkom en openingstoespraakWelkom en openingstoespraak: Luc Devisscher, afdelingshoofd KBS Vlaanderen     

Kunstkritische toelichtingKunstkritische toelichtingKunstkritische toelichtingKunstkritische toelichting: Dirk Hanssens osb, hoofdredacteur De Kovel 

BoekpresentatieBoekpresentatieBoekpresentatieBoekpresentatie: Bart Stouten (radio Klara) 

Muzikale omlijstingMuzikale omlijstingMuzikale omlijstingMuzikale omlijsting: Ensemble Simplicitas  

ReceptieReceptieReceptieReceptie    

 

PRAKTISCH 
 

Vernissage expo en boekvoorstellingVernissage expo en boekvoorstellingVernissage expo en boekvoorstellingVernissage expo en boekvoorstelling: 4 februari 2010, 20u  

PlaatsPlaatsPlaatsPlaats: Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, Leuven 

Openingstijden expoOpeningstijden expoOpeningstijden expoOpeningstijden expo: 

 Vrijdag 5 en 12 februari: 14u-18u (Els Vos aanwezig) 

 Zaterdag 6 en 13 februari: 14u-18u 

 Zondag 7 en 14 februari: 11u-12u30 en 16u-20u 

 Woensdag 10 februari: 14u-18u 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 


