
TIMESCAPES
door de ogen van kunstlievend Picturalid: Gerrit-Jan Kruidenier
Wie is Gerrit-Jan Kruidenier? Veel Dordtenaren kennen hem als de bevlogen 
eigenaar van boekhandel De Nieuwe Bengel in de Vriesestraat. Niet veel mensen
weten dat Gerrit-Jan ooit een opleiding heeft gevolgd op de kunstacademie 
St Joost in Breda. Maar hij voelde zich in die omgeving niet helemaal thuis en 
na ruim 3 jaar hield hij de academie voor gezien. Voor zijn breed uitwaaierende 
belangstelling vond hij wel de juiste ambiance in het boekenvak, waar hij eerst 
als stagiair en uiteindelijk als bezitter van een eigen boekhandel zijn plek vond. 
Wel bleef Gerrit-Jan zijn liefde voor beeldende kunst koesteren.

Geschreven en beeldende kunst: wat zijn de raakvlakken? De tentoonstelling 
Timescapes biedt genoeg stof om dat te gaan ontdekken. 

FOYER 
In een hoek van de foyer staat een oude secretaire, een verwijzing naar 
meubelrestaurator Arie van der Linden, een inspiratiebron voor Julien 
Thomas. 
En op een tafel liggen de gele sjerpen waaraan een zakje hangt om het 
eivormige  keramieken object in te doen dat we nodig hebben om het werk 
van Marije Vogelzang in de Derde Zaal te kunnen ervaren. 
Daarmee toegerust lopen we door naar de Grote Zaal.

GROTE ZAAL 
Julien Thomas, Timescapes
Vanuit de gang zien we al het grote werk van Thomas staan en hangen. 
Gerrit-Jan is aangenaam verrast. 

Ina Boiten: Het  staat fantastisch onder het daklicht.. 
Gerrit-Jan Kruidenier: Dat is prachtig, Een mooie binnenkomst.

Ina: En dit is de originele werkbank van Arie van der Linden, de meubelmaker, 
die Thomas wees op de rol van licht in zijn ambacht. Op zichzelf al mooi. Het 
is een soort opmaat voor Timescapes.
Gerrit-Jan: Daar is wel een leven lang aan gewerkt! Het is spannend om van 
die oude meubels naar dit nieuwe werk te gaan. Ik begrijp de lichtwerking 
wel, het is wel goed te zien.
Er is een ietsje zon. Dan ontstaat er meer licht- en schaduwwerking.
Het is ook wel mooi op dagen dat het mistig is. Dat was ook het geval met 
Cuyp heb ik begrepen. Marcel Proust heeft eens gezegd over het licht van 
Cuyp: ‘een mist van vaal goud’. Vandaag geen vaal goud, gewoon grijze 
mist. Maar de objecten zijn op zichzelf ook bijzonder. Al die schakeringen. 
Niet dat ik het begrijp, maar het is wel indrukwekkend.
Dat is ook niet nodig, denk ik. Heb je nou eigenlijk die uitleg nodig of zou je 
die niet nodig moeten hebben. Ik vind eigenlijk dat kunst voor zichzelf moet 
spreken. Voor iedereen op zijn eigen manier. 
De combinatie met die oude meubels vind ik wel erg mooi. Eigenlijk zou je 
die ernaast moeten zetten. Dan voel je de relatie nog meer.
En het gekke is dat dit werk van Thomas helemaal via de computer gemaakt is.  
 Ja, dat zie je. Het zijn echt van die patronen van de computer. Wat ik wel 
zie: het zijn kaders, een traditioneel kader. 
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O, die drie verschillende kaders, ja. Dat had ik nog niet zo bekeken. Dat is weer 
heel traditioneel eigenlijk.
Dat vind ik er juist zo mooi aan. Binnen een zelf opgelegd kader krijg je 
creativiteit. Wanneer alles kan krijg je niets.
In der Beschränkung zeigt sich der Meister.
Precies. Hoe langer je kijkt hoe meer je ziet eigenlijk. Want niks is hetzelfde. 
Er is nauwelijks een herhaling, ja hooguit in die scherpe vormen. Dat maakt 
het zo ontzettend intrigerend. Als je een ander standpunt inneemt is het 
weer anders. 
Nog afgezien van de lichtval. Het object op zichzelf al.
Het is gewoon mooi om te zien en prettig om te ervaren. En het is intrige-
rend omdat je voelt dat er een andere laag onder zit. Dat maakt het ook 
overtuigend. Er zit een dwingende gedachte achter. Daar bovenin komen 
de lagen heel dicht bij elkaar. Of het op elkaar geplakt zit. 
Het is wel ontzettend stoer en toch niet bombastisch.
Nee. En het is heel open. 
Het vult de ruimte op een heel mooie luchtige manier. Het komt ook zo natuur-
lijk over, alsof het een soort beesten zijn. En ook alsof ze in beweging kunnen 
komen. Het gaat die linkerkant op. En het stulpt nog weer uit. 
Dat heb ik niet; ik heb niet de behoefte om het concreet in woorden vast te 
pinnen. En wat Thomas zegt in de toelichting op zijn werk: ‘markering van 
tijd’, dat is mooi, bijna poëtisch, maar je kan ook zeggen dat geschiedenis 
het gezicht van de tijd is. Gezicht op tijd, kun je ook zeggen. Dat zit ook in 
die meubels, misschien dat hij dat bedoelt. Maar dat hoeft niet eens. Het is 
een leuk spel om zulke mooie zinnen te maken. 
Je moet niet proberen dat te duiden, denk ik. Het gaat meer om de beleving..
Als je het allemaal met woorden gaat doen, dat is vaak een soort onmacht 
als je op zo’n manier gaat kijken.
Dat is ook mijn dilemma als kunsthistoricus.
Ik ben een boekenman. Maar je moet het niet vastpinnen in woorden, dan 
wordt het iets anders, dan wordt het een verhaal. Kunst is geen rebus.
Als ik probeer een kunstwerk te beschrijven dan denk ik: is dat wel wat de kun-
stenaar bedoelt, wat hij wil. Dan ga je te ver met interpreteren.
Ja, ook vooral voor jezelf. De kunstenaar is één ding , maar je moet je 
eigen ervaringen ook niet zo vastpinnen in woorden. En soms is het door 
je enthousiasme dat je woorden wilt gebruiken en dan ga je het vergelijken 
met dingen die je al kent. Tegelijkertijd wil je heel open blijven, je voelt dat 
het vanuit één specifieke gedachte voortkomt. Maar wat je vaak ziet is dat 
ideeën voortkomen uit de vorm. Hier is de vorm heel sterk, zo sterk dat het 
idee er niet eens zo erg meer toe doet. Het gaat toch ook om de kracht van 
het werk en dat is hier heel sterk. Het verrast me, moet ik zeggen. Grote 
zeggingskracht zonder dat je het precies kan duiden. 
En dit valt me nu pas op: hier, een gedeelte dat weg is en daaronder is het 
weer heel.   
Allemaal op basis van een algoritme of zo. 
Maar heel mooi. Geen plekje waar hetzelfde patroon in zit. En die hoeken 
zijn ook steeds anders. 
Je blijft kijken en steeds nieuwe dingen ontdekken.
Ik ben van de week wezen kijken bij het beeld van Gerhard Lentink, het mo-
del van Hanneken van Dordt, dat nu in de torenkamer van de Grote Kerk 
staat. Een vrij statisch beeld. en traditioneel. Maar toen ik het beter bekeek: 
het is eindeloos, ieder onderdeeltje is weer anders. Dezelfde verscheiden-
heid die hier het geval is.
En daardoor wordt het levend.
Het is een statisch silhouet en daardoor wordt het levendig. Een heel leven-
dige constructie. 
Als het allemaal hetzelfde zou zijn was er niks aan. Het leven, dat is misschien 
een mooi kenwoord voor kunst. Net zoveel leven als in die oude werkbank zit?
Ja, hetzelfde maar dat is toch te oppervlakkig. Dat is levendig voor het oog. 
Zeggingskracht is voor je brein. Je kijkt met je brein. Ik vind Timescapes een 
mooie verrassing. En mooi gemaakt.



DERDE ZAAL
Marije Vogelzang, Reverse Reality Check 
Hier is een video waar Marije Vogelzang haar werk uitlegt: 
“Wij spreken geen ‘oogs’. Ik heb een oogvertaler gemaakt.”
Je loopt eerst door een corridor van kleurige linten, een soort 
‘rite de passage’ van de wereld van het oog naar die van de 
overige zintuigen. Het is een mooie ervaring daar doorheen 
te lopen. Al die kleuren en ook het ritselend geluid.
Inderdaad bijzonder. Echt een zomerdag. 

(We pakken het keramieken ei, sluiten het aan, houden 
het tussen onze tanden en luisteren naar de prikkeling 
van onze zintuigen) 

Je hoort het geluid via je tanden, niet via je oren. Een hele prettige stem. Ze heeft er een sprookje van ge-
maakt. Het is net als toen je kind was en van alles fantaseerde bij het voorgelezen sprookje. Maar de bood-
schap is denk ik wel duidelijk, namelijk dat je alles met je ogen doet. En dat je ogen verbonden zijn met al je 
andere zintuigen zonder dat we dat goed beseffen. Ze personifieert de ogen en wat je bijvoorbeeld ervaart 
met een citroen, hoe die proeft, hoe die in mekaar zit, hoe het sap ingepakt zit.

Ze spreekt alle zintuigen aan dan. 
Ja, dat doet ze heel leuk en prettig. En het zijn dingen waar je niet zo bij stil staat. 
Dat schrijft ze ook: als je naar een schilderij kijkt dan kijk je naar een doek met wat verf, maar je maakt er zelf een 
voorstelling van. 
Als het mooi gedaan is. Als het rotzooi is werkt het tegenovergesteld.
Ja, precies. Dit is heel mooi gemaakt. Ik had mijn bedenkingen erbij, maar het is toch wel een verdieping, geloof ik. 

Nou en of. Een heel leuke niet-belerende ervaring. 

Je vindt het een mooie tentoonstelling, begrijp ik.

Toen ik voor het eerst die zaaltekst las was ik aarzelend. 
Ik had me voorgenomen: als ik niets te zeggen heb ga ik niets 
zeggen. Ik ga niet bazelen. Maar nee, een hele overtuigende 
tentoonstelling. Echt verrassend. Het is voor het eerst dat je 
zo’n overdonderende visuele ervaring krijgt met deze twee 
werken. Bij elkaar is het echt geweldig gedaan. Eerst ga je met 
je brein door dat werk met al die verschillen, verscheidenheid 
aan vormen en hier word je helemaal gericht op je zintuigen.
Een soort passage ook.
Ja. Echt een overgang. En dan krijg je even een les, een diepe 
lichamelijke beleving. Terwijl daar in de Grote Zaal het oog 
essentieel is. 



Als je nou vanuit jouw boekenvak kijkt naar beeldende kunst en geschreven kunst. Je hebt  een YouTube-kanaal met 
kunstboeken gehad. We hadden het er al even over of schrijven over kunst wenselijk is en hoe dat dan zou moeten. 
Wat het wel is, je moet zorgvuldig met woorden omgaan. Je hoeft niet alles onder woorden te brengen. Je kunt 
het met woorden omcirkelen. Net als gevoelens. Als je teveel over gevoelens praat heb je geen gevoelens 
meer. Dan heb je alleen maar woorden. Je hebt heel veel soorten boeken. Je hebt boeken waar een schrijver 
je meeneemt door een verhaal. Het is zo veelzijdig. Je hebt een schrijver die vertelt wat jezelf helemaal niet 
doet, wat je niet kent. Of die beschrijft wat je al wel kent en het mooi onder woorden brengt. Eindeloos. Het 
hele scala. En verschillende lezers heb je ook. En je bent zelf ook heel veel soorten lezers. 

Het is een echte verbeelding dan die boeken oproepen en die beeldende kunst ook oproept. Je hebt bij allebei toe-
gang tot andere werelden.
Ik heb zowel kunstboeken als literatuur en gewone boeken. Je hebt ook kunstboekhandels, maar die hebben 
geen leesboeken. En je hebt boekhandels die hebben alleen leesboeken en geen kunst. Ik heb alles. Dat vind 
ik leuk. Een boekhandel is voor nieuwsgierige mensen en die zijn naar alles nieuwsgierig.  

Ina Boiten, kunsthistorica / tekst en foto’s


