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TAAL EN KUNST 
ODE AAN HET WOORD
 
 Sinds november vorig jaar is aan de zijkant van het Energiehuis in Dordrecht 
een opvallende muurschildering te zien. De rood-zwarte banen met witte woorden 
vallen al van veraf op. Strak verticaal uitgelijnd gaat het bepaald niet om zwierige graf-
fiti. En voor een uithangbord of verkiezingsposter is het te slecht leesbaar. Het is een 
werk van Ton Kraayeveld met als thema Taalvernieuwing: Wallpainting Synode, gemaakt 
in het kader van de herdenking van 400 jaar Synode van Dordrecht. De zeven korte 
woorden in de kolommen - dan, later, dit, toen, als, nu, hier - zijn zowel van boven naar 
beneden als van beneden naar boven geplaatst en sommige ook naar links en naar 
rechts gekanteld. Het zijn begrippen die volgens Kraayeveld refereren aan ‘de werkelijke 
momenten van aanwezig zijn in tijd en ruimte in relatie tot mogelijke momenten in het 
verleden en in de toekomst.’ Deze simpele woorden roepen een wereld van verbeelding 
op die in het gebouw zelf, het cultuurcentrum van Dordrecht, te beleven is. Gekantelde 
taal die de magie van het woord ontsluit, zoals de Synode dat deed door de Bijbel - het 
woord van God - in het Nederlands te vertalen. 

 Beeld versus taal
Beeld en geschreven taal zijn beide visuele media, maar worden op een totaal verschil-
lende manier waargenomen. In de literatuur over visuele retorica (de kunst van het 
overtuigen) wordt beweerd dat beelden meer emotioneel zijn dan woorden, en dat 
woorden meer informatie kunnen overbrengen dan beelden.1 Dat moge waar zijn, het 
gebruik van taal in de beeldende kunst kent nog andere aspecten. Enkele voorbeelden. 
Iedereen kent René Magritte’s schilderij ‘Ceci n’est pas une pipe’ (1929): een levensechte 
afbeelding van een pijp met als onderschrift de mededeling dat dit toch echt geen pijp 
is. Magritte gebruikt hier taal om de realiteit van een geschilderde afbeelding aan de 
orde te stellen. In een minder bekend werk ’Le Palais de rideaux, III’ (1928-1929) maakt 
Magritte het verschil tussen beeld en taal duidelijk. Op dit schilderij zijn tegen een 
houten lambrisering twee identieke veelhoekige lijsten afgebeeld; in de linker witte 
lijst is een egaal blauw vlak geschilderd, in de rechter is op een witte achtergrond in 
schoonschrift het woord ciel (hemel) geschreven. De blauwe hemel is een unieke 
interpretatie door de kunstenaar, waarmee we ons hooguit kunnen vereenzelvigen. 

< Ton Kraayeveld / Wallpainting Synode / 2018 / foto: Ina Boiten
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Het woord daarentegen opent bij de kijker een ruime heel persoonlijke belevings-
wereld, van een heldere sterrennacht tot een zomeravondlucht. 
Voor de conceptuele kunstenaars in de jaren ’60 was taal een belangrijk materiaal. 
Deze kunstenaars gebruikten taal als medium voor het uitdrukken van ideeën. Bekend 
zijn de neonwerken van Bruce Naumann; hele zinnen waarvan de lichtende boodschap 
brandt in het geheugen van de kijker. Zoals zijn rode spiraal uit 1962 waarbinnen te 
lezen is in blauwe neonletters ‘The true artist helps the world by revealing mystic truths’. 
Al moet je daarvoor wel je hoofd in alle richtingen verdraaien.

 Gesproken taal
Om nog even terug te grijpen op de Statenvertaling: taal kan zowel in geschreven als 
ook in gesproken vorm overgedragen worden. De robot in Het Hof laat via moderne 
techniek iets van het tijdrovende schrijfproces van de Bijbelvertaling zien. Maar als 
ik aan de Bijbel denk dan vooral aan het dagelijkse voorlezen door mijn vader na de 
warme maaltijd, zoals in veel christelijke gezinnen de gewoonte was. Gesproken taal 
doet beroep op een extra zintuig: het gehoor. De informatie komt directer binnen met 
nog meer ruimte voor de eigen beleving. Toine Horvers, de kunstenaar die taal als zijn 
hoofdonderwerp heeft in geschreven, gesproken en zelfs gezongen vorm, toonde dat 
onlangs aan met zijn Gesproken Portret (van Ilse Schrier) in De Grote Portretten Galerij 
in Pictura. Zij die het voorrecht hadden dit portret voorgelezen te krijgen weten hoe 
levensecht dit gesproken portret vorm kreeg. En meer dan dat: het was of de luisteraar 
zelf haar portret boetseerde in ruimte en tijd. Een fragment: ‘Er valt licht over één kant 
van je gezicht; het glanst op de zijkant van je voorhoofd en je jukbeen. Op je wang 
wordt het een breder lichtvlak, dat naar beneden doorloopt en met een zachte welving 
overgaat in de zijkant van je kin.’

 Waarom taal?
Het lijkt alsof de laatste jaren kunstenaars steeds meer een beroep doen op taal om 
hun ideeën vorm te geven. Waarom? Is het gemakzucht? Gebrek aan beeldende 
vaardigheid? Of is men op zoek naar andere communicatiekanalen. Zoals ook de 
conceptuele kunstenaars al wisten: taal kan dingen zeggen die moeilijk uit te beelden 
zijn. Woorden zijn sowieso abstract. Anders dan beeld behoeven ze persoonlijke intel-
lectuele verwerking en dringen dus langzamer door tot onze perceptie. Maar wat maakt 
taal dan toch tot beeldende kunst? En hoe wordt het gebruik van tekst meer dan een 
reclameslogan of grafisch design. Dat hangt af van de bijzondere artistieke toepassing 
van de context, de vorm, het materiaal, wat maakt dat je eerst gaat kijken en dan pas 
lezen. Een combinatie van beeld en taal; de directe aantrekkingskracht van het beeld 
met daarna de tijd vergende individuele lezing van de tekst. 
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Een mooi voorbeeld is het werk dat Job Koelewijn in 2001 maakte in het water van 
de Westersingel in Rotterdam en dat nu nog steeds te zien is in de zomermaanden. 
Lopend langs de kant wordt je aandacht getrokken door opborrelende luchtbelletjes 
op het wateroppervlak. Daarna zie je pas dat er letters gevormd worden, woorden, 
een hele zin: ‘NO MATTER TRY AGAIN FAIL AGAIN FAIL BETTER’. Een tekst die wel even 
moet bezinken.
 
Dat er nog veel meer manieren zijn om taal in te zetten als kunst laten de drie kun-
stenaars in de huidige tentoonstelling HET WOORD in Pictura zien. Niels Post met 
computerspam die hij transplanteert naar de reële publieke ruimte in de vorm van 
eigenhandig uitgezaagde houten letters; Tanja Smit en Gracia Khouw door op hun 
geheel eigen manier uit te gaan van het visuele van taal en daar beeld van te maken. 
Ook deze kunstenaars laten zien hoe taal de horizon van de beeldende kunst kan 
verbreden. 
 Ina Boiten

1 Zie o.a.: Debra Hawhee & Paul Messaris (2009) Review Essay: What’s Visual about   
 “Visual Rhetoric”?

^ Job Koelewijn / Formule B. / 2001 / foto: © Pieter Vandermeer, Sculpture International Rotterdam
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ATELIER/
MIA VAN DER BURG 

Wat is je favoriete plek in je atelier?
 Ik heb twee favoriete plekken, afhankelijk van de werkzaamheden.
 Een hoge tafel waaraan ik staande werk en een tafel waaraan ik zittend werk. 

Heb je een bepaald ritueel in je atelier?
 Als ik binnenkom gaat de radio aan, altijd radio 4. Met mooi weer loop ik even  
 door de tuin achter het atelier en zie hoe het groen erbij staat. Ik neem een kop  
 koffie en dan kijk ik met een kritische blik naar waar ik gisteren geëindigd was 
 en hoe verder te gaan.   

Welke muziek draai je in je atelier?
 Klassiek, radio 4 en mijn eigen cd’s. Monteverdi, Bach, Scarlatti, Philip Glass en  
 Arvo Pärt zijn mijn favoriete componisten.

Hoe begin je aan een nieuw werk?
 Tot voor kort begon nieuw werk altijd met een idee, een thema, waaruit ik lang- 
 durig putte en veel werken maakte. Sinds enkele maanden doet zich iets nieuws  
 voor: ik werk zonder een duidelijk thema. Ik begin met om me heen te kijken in  
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 mijn atelier en vind materialen die mij uitdagen om drager te kunnen zijn voor  
 wandobjecten. Ik start dus met het zoeken naar een drager voor de wol, het   
 materiaal dat ik gebruik sinds 2006. 
 De wandobjecten waar ik momenteel aan werk hebben allen als drager polysty 
 reenschuim. Dit schuim verzaag en assembleer ik tot een gewenste vorm die ik  
 omhaak met wol, waaraan ik smyrnaknoopwerk toevoeg. 

Met wie zou je in de toekomst samen willen werken?
 Ik werk erg solitair. Ik kan me geen voorstelling maken bij het idee dat ik samen  
 met een ander in mijn atelier werk maak. Enkele jaren geleden heb ik veel   
 tentoonstellingen met andere kunstenaars samengesteld en ingericht voor 
 Stichting KunstWerkt in Schiedam. Die manier van samenwerken vond ik erg   
 inspirerend en mijn kwaliteit als organisator kwam goed tot zijn recht. 
 Daar heb ik van genoten.

 Ruilstraat 32A / 3023 XS Rotterdam
 www.miavanderburg.nl
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PICTURA PICTURES 
INA’S PAINTINGS
 
Ina van Zyl, 9 kunstenaars en 10 tot 15 academie-studenten in Pictura 
14 t/m 26 mei 2019
 
 Een project bedenken en uitvoeren dat geïnspireerd is op het huis aan de 
Gravenstraat 7, dat was de vraag van Stichting ‘Levende Meesters’ aan Ina van Zyl*. 
De kunstenaar die geboren is in Zuid-Afrika en al jarenlang in Amsterdam woont, 
beantwoordt deze vraag met het project Anker. Op het moment dat Van Zyl voor het 
eerst in het huis aan de Gravenstraat rondliep, trok een 17de-eeuws muuranker op de 
zolder haar aandacht. Een ‘anker’ zorgt voor ‘verbinding’ en daarin herkende ze een 
thema dat haar bezighoudt. Van Zyl stelde zichzelf de vraag: op welke manier een huis 
- hoe ver soms van de plek waar je vandaan komt - voor een mens een anker kan zijn. 
Met hoofden en voeten die Van Zyl schildert en tekent, geeft zij met het project Anker 
een eigen weerwoord. Al jaren werkt Van Zyl met dergelijke motieven en in deze bij-
zondere enscenering betekenen de hoofden en voeten als het ware de ankers van het 
lichaam; zowel in fysieke als psychische zin. 

 Naar aanleiding van dit project zijn 9 kunstenaars: Monica Aerden, Jan Barel, 
Ton van Dalen, Paul van der Eerden, Ton Kraayeveld, Inez Odijk, Jeanne Rombouts, 
Geerten Ten Bosch en Ad Wesseling, uitgenodigd te reageren op het werk van Ina van 
Zyl. Tijdens onze eerste projectweken - waarover later meer - wordt een kortlopende 
tentoonstelling samengesteld van de resultaten van de kunstenaars, gecombineerd 
met de werken van Ina van Zyl die de inspiratie hiervoor vormden. 
Een tiental studenten van de Rotterdamse Academie zal op hun beurt al tekenend 
reageren op de werken in Pictura getoond. Dit doen zij vanaf woensdag 15 mei t/m 
zondag 26 mei, in de zalen van Pictura. Zondag 26 mei is een eindpresentatie in aan-
wezigheid van Ina van Zyl en de andere kunstenaars. 

* Anker is van 11 april t/m 12 mei te bezichtigen. 
  Gravenstraat 7, Dordrecht / do t/m zo, 14-19 uur, ook tijdens de feestdagen.
  www.stichtinglevendemeesters.nl

< Ina van Zyl / Support / 2018 / 73 x 51 cm / houtskool, samengeperst houtskool, pastel op papier
   foto: Jaring Lokhorst, Courtesy Galerie Onrust Amsterdam
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EEN SCHILDERSMODEL 
OP AFSTAND
 
Veronica op het strand, Veronica op bed, en Veronica met gesloten ogen. 
Nu is Veronica nog overal te vinden in het atelier van schilder Jan Barel, maar 
straks is zij onderwerp van een grote duo tentoonstelling in Pictura, samen met 
kunstenaar Emo Verkerk. Bij Verkerk draait alles om Gabriëlle, hij hield echt van 
zijn muze. Maar bij Barel ligt dat heel anders. 

 Want wie had verwacht dat zijn fascinatie voor Veronica het gevolg was van 
een gepassioneerde liefdesrelatie, komt bedrogen uit. Hij heeft haar slechts twee keer 
ontmoet, en zowel die ontmoetingen als de relatie waren zuiver vriendschappelijk. 
Toch heeft hij een tentoonstelling kunnen samenstellen van soms zeer intieme beelden,
die hij schilderde op basis van de foto’s die Veronica hem toestuurde.
‘Nee, die naakte vrouw op bed is niet Veronica, maar een schilderij van een andere foto. 
En nee, mijn vrouw is niet jaloers. Er is ook niks om jaloers op te zijn. Mijn muze, daar 
leef ik mee, ben ik mee getrouwd. En vaak ontstaan sommige werken per toeval.’
In zijn werk is Barel in principe altijd bezig met taal, met letters, die op de een of andere 
manier woorden vormen. Maar hij is van vele markten thuis en gaat net zo makkelijk 
van de gebaande paden af. 

 De ontmoeting 
Zo deed hij ongeveer 20 jaar geleden een paar keer mee aan landschapsprojecten. 
Tijdens een van die projecten in Zuid-Frankrijk leerde hij de Spaanse Veronica kennen. 
‘Ze zou gaan beginnen als werknemer in een galerie in Andorra en nam een kijkje 
op ons project. Ze was me eerst niet eens opgevallen, maar we raakten aan de praat. 
Later hebben we foto’s uitgewisseld van het project. Daarna stuurde ze als grap een 
fotootje van zichzelf met een Dalísnor en een zonnebril. Ik wilde graag het portretje 
wat erachter zat, maar dat kreeg ik niet. Wel kreeg ik andere foto’s, waarvan ik me soms 
afvroeg of zij het wel was.’ 
Het leek Barel wel wat om daar een project van te maken, en haar foto’s vast te gaan 
leggen op canvas. ‘Ik schilder in vele stijlen en karakters, en zo divers zou dit project 
ook worden. Juist die verschillen moeten een geheel vormen.’ 
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 < Jan Barel, in atelier / foto: Hanneke Kijlstra, 2019 
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Salamanders uit haar oren
‘Ik heb haar uitgelegd dat ik foto’s van haar wilde, waar ik wat mee zou kunnen doen. 
Eigenlijk met haar als digitaal model. Het leek haar leuk en ze stuurde meteen foto’s. 
Gefotoshopt, met salamanders uit haar oren. Maar dat was niet de bedoeling.’
Barel wilde juist foto’s waarop zo min mogelijk gebeurt. Tussen 2005 en 2010 druppel-
den de foto’s binnen. ‘Zij bepaalde welke beelden ze stuurde. Dat waren niet alleen 
foto’s, maar ook collages et cetera, die per post kwamen. Het ene werk kwam uit het 
andere voort, en dan kwam er weer wat anders bij. Ik wist ook niet waar het op uit zou 
draaien. Als het tegenviel, verdween het weer.’ 
Het project stopte toen ik genoeg materiaal had. Ik ben een langzame werker; dit por-
tret met gesloten ogen stamt uit 2012, en dat moet ik nu nog afmaken. En zo nog wat 
zaken, wat finesses afronden nu de expositie er aankomt.’
Veronica heeft de werken nog nooit in het echt gezien. ‘Ze is nog wel een keer in Neder-
land en hier in het atelier geweest, maar toen was ik er nog niet aan begonnen. Veronica 
is nu 40 jaar oud en woont op Formentera, één van de Balearen. Na 2005 heb ik haar 
niet meer gezien of gebeld. Ik heb wel foto’s opgestuurd van wat ik had gemaakt en 
daar reageerde ze positief op. Soms kreeg ik geen reactie, maar dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat ze het niet goed vindt.’
Het is wel de bedoeling dat Veronica naar de opening komt. Barel vindt dat best span-
nend. ‘Ja, dat is het wel. Die portretten waren de laatste jaren de rode draad in mijn 
werk. Dat je een model hebt dat fysiek niet aanwezig is, is wel bijzonder. Voor Emo is 
dat anders, die had relaties met zijn modellen. Het is voor mij een heel afstandelijk pro-
ject, maar zonder die afstand had ik het niet kunnen maken. Ik heb ook mijn leven. Wel 
ben ik benieuwd of ik haar echt vast heb kunnen leggen. Puur zoals zij is, zoals ze het 
had bedoeld. Misschien is het te confronterend voor haar. Mijn vrouw is ook weleens 
weggelopen van een tentoonstelling waarop zij was geportretteerd.’
Barel vindt deze duo presentatie enerverend, vanwege het contrast tussen de werken. 
Dat is ook het idee achter de expo. ‘Mijn werk zit tegen de klassieke schilder-kunst aan, 
en het werk van Emo Verkerk is meer expressionistisch, heel kleurig ook. 
De expositie met de portretten is een mooie afsluiting van deze periode. Maar tegelijker-
tijd verlang ik ernaar om terug te keren naar mijn eigenste eigen werk. Met de taal en 
mijn dagelijkse omgeving als uitgangspunt.’
 Hanneke Kijlstra

Jan Barel, schilder/kunstenaar, werd geboren in 1949 in Klundert. Is autodidact. Wilde op zijn 20ste kunstenaar 
worden, en dat deed hij. Werken voor geld en schilderen wisselden elkaar af. Zijn onderwerpen vindt hij 
voornamelijk in de taal en in de dagelijkse omgeving. In 2002 had hij een overzichtstentoonstelling in het 
Dordrechts Museum. ‘Soms denk ik dat ik net zo goed 400 jaar geleden schilder had kunnen zijn, het is maar 
net toevallig in welke tijd je leeft’, aldus Barel.

 Emo Verkerk / Gabriëlle 1, detail / 1982 / 148 x 53,5 x 28,5 cm / olieverf op papier / Dordrechts Museum > 
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SCHEFFERAANKOOP 
VAN PICTURIAAN 
RALF KOKKE
 Het Schefferfonds wordt gebruikt voor het aankopen van werk van 
Dordtse of aan de Drechtstedenregio gelieerde kunstenaars. Het werk kan 
passen in de hedendaagse collectie van het Dordrechts Museum, maar ook 
een meerwaarde hebben voor Huis van Gijn of het Hof van Nederland. 
De selectiecommissie bestaat sinds november 2018 uit: 
- Judith Spijksma (conservator moderne en hedendaagse kunst van het 
 Dordrechts Museum)
- Ton Kraayeveld (beeldend kunstenaar en Picturiaan)  
- Bea de Visser (beeldend kunstenaar)

Na een atelierbezoek aan diverse regionale kunstenaars heeft de jury Ralf Kokke 
(1989) geadviseerd. Ralf Kokke is een jonge veelbelovende kunstenaar en werkt 
en woont in Dordrecht. De schilderijen van Ralf Kokke tonen amusante frag-
menten van de westerse cultuur. In zijn schilderijen vangt hij eigentijdse fan-
tasiefiguren die hij mengt met klassieke composities. Door een sfeer van geluk 
en een zekere mate van treurnis te mengen creëert hij een imaginaire zorgvrije 
wereld.  
 (tekst van Vrienden van het Dordrechts Museum)
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^ Ralf Kokke / a tiger / 2018 / 110 x 120 cm / acryl op canvas
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DOOR OP 
SCHAAL TE 
WERKEN,
VERGROOT 
JE DE WER-
KELIJKHEID 
UIT

 Het is mij een grote eer op een druilerige morgen in maart een gesprek te mo-
gen hebben met Erik Sep, de huidige stadskunstenaar van Dordrecht. Het is niet voor 
niets dat hij voor deze functie is gekozen, want hij is een bevlogen kunstenaar met het 
hart op de goede plek. Zijn werk, zijn passie, zijn ingebakken liefde voor de kunst, komt 
op de eerste plaats en dat is goed want dat is zijn roeping, zijn bestaan en dan blijft er 
geen andere keuze over.
Om elf uur ’s morgens stap ik zijn atelier binnen. Een aangename ruimte vol groene 
planten en mooie verzamelingen van keramieken vazen en plastic autootjes. Zijn 
werkatelier is in de Wijnstraat en zijn miniatuurstad ‘Neurotopia’, een levenswerk, staat 
dankzij zijn galerie Frank Taal continue opgesteld in een voormalige slagerij in de Van 
Speykstraat in Rotterdam.
We bespreken hoe we het interview gaan doen. Ik heb vooraf geen vragenlijst opgesteld 
en ga liever voor een goed gesprek. En dat goede gesprek komt er! 
Over kunst, over zijn drijfveren, over de kunst in Dordt natuurlijk, maar ook over de ver-
anderende visie op de planologie in Dordt, over politiek en machtsverhoudingen, over 
de Mars der Beschaving in 2012, over de belabberde inkomenspositie van kunstenaars, 
over de scheidslijn tussen amateurkunst en de professionele kunst en de gevolgen 
daarvan, over atelierbewoning, over de verloedering van het landschap, teveel voor 
slechts een enkel artikel in het Picturablad. Het doet recht aan zijn werk om hier meer
edities aan te wijden. 

 Zonder zijn naam te noemen, haalt Erik de Franse filosoof Gilles Deleuze aan. 
Een postmoderne denker en aanhanger van het empirisme en vitalisme. Ook gebruikt 
hij regelmatig het woord ‘beklijven’. Een prachtig woord dat je niet meer zo vaak hoort 
omdat het een enigszins vergeten woord is, oubollig misschien, maar ik heb er nog 
nooit een betere vervanging voor gezien.
Als Erik vertelt, komt regelmatig de vraag ‘waarom’ in mijn gedachten naar boven maar 
ik krijg geen tijd om deze hardop te stellen. Kennelijk heeft Erik de gewoonte om direct 
zijn betoog te expliceren en waar nodig te verantwoorden. Komt dat door zijn docent-
schap of door zijn kritische houding als kunstenaar dat je alles goed doordacht moet 
hebben?
Terug naar het gesprek. Tijdens zijn academietijd aan de Willem de Kooning werkt hij 
graag samen met Tjalling Visser om met elkaar flink te schuren aan alle grenzen van 
de academie die ze maar tegenkomen, zowel wat de fysieke ruimte betreft als het sys-
teem. Het afstudeerwerk bestaat dan ook uit een stuk weggezaagde vloer, waardoor de 
kruipruimte zichtbaar wordt en er een miniatuurlandschap ontstaat. Het werk ontlokt 
een docent de voor Erik onvergetelijke uitspraak ‘Door op schaal te werken, vergroot je 
de werkelijkheid uit.’ En daar is het allemaal mee begonnen...
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< Erik Sep in atelier / 2019 23

Een opdracht van het CBK om te werken op de stadswerven van Dordt volgt waardoor 
Erik in tien jaar tijd het hele landschap ziet veranderen en baanbrekende visies het 
verliezen van het grote geld. Zijn fascinatie voor het herwaarderen van opge-geven en 
vervallen zaken wordt in deze periode nog meer aangewakkerd en hij integreert dat in 
zijn werk. Daarbij wil hij een spiegel voorhouden aan het publiek om vooral na te den-
ken over onze maakbare wereld en waarom we er niet beter mee omgaan. 
De almaar sneller veranderende wereld, de realiteit van het nu, wordt steeds meer het 
thema van zijn werk en dit is ook een van de redenen geweest waarom Erik ‘ja’ heeft
gezegd op de vraag om stadskunstenaar te worden met alle bijkomende gevolgen van 
dien.

 Voor goeie kunst moet je een beeldend proces doormaken!
Allereerst wil hij die functie beter bij het publiek promoten. Dat doet hij met grafisch 
ontwerper Maarten Mooren, met wie hij al jarenlang samenwerkt. Maarten geeft hem 
als een ware spindoctor adviezen waarmee, afhankelijk van de inhoud van het werk, 
het publiek een bepaalde kijkrichting op wordt gestuurd. Erik haakt met deze promotie 
graag in op de provinciale verkiezingen. Speciaal hiervoor heeft hij een website gebouwd 
en de domeinnaam van stadskunstenaar gekocht. Iedereen die de website bezoekt, 
wordt opgenomen in de teller die daarop te zien is. Intussen zijn er in de regionale 
bladen al advertenties geplaatst met het logo van de SKD, voorzien van verschillende 
slogans, zoals in verkiezingstijd gebruikelijk is. Hiermee geeft hij commentaar op de 
visie en werkwijze van de politiek, met name op die van de grootste bezuinigingspartij 
van Nederland.
Voor volgend jaar heeft Erik een groot beeldend project voor ogen waarin voor Dord-
tenaren ook een rol is weggelegd. Verder wil hij in gesprek gaan met de inwoners van 
Dordrecht en heel veel verhalen verzamelen en op band zetten. Het publiek heeft al 
kennis kunnen maken met Erik tijdens de onlangs gehouden atelierroute. Hij bouwde
een oude zeilbootmast om tot camerabewakingspaal en plaatste die pal voor het raam 
van zijn atelier. Zijn atelier was met behulp van de opgenomen camerabeelden te zien 
op een monitor die in de gang voor zijn atelier stond. Dit werk is wederom een beves-
tiging dat hij het schuren niet is verleerd. Erik Sep, kunstenaar in hart en nieren. 
Hou hem in de gaten. Zijn schaal kent geen grenzen.
  Ans Vianen
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WOORDEN 
IN BEELD 

 Een twaalfletterwoord, hoeveel zullen er daarvan bestaan in de Neder-
landse taal? Gracia Khouw heeft een verzameling aangelegd van ongeveer 900 twaalf-
letterwoorden en dit is maar een fractie van het geheel. Te denken valt aan woorden 
als ‘verhandeling’, ‘ochtendspits’, ‘observatoren’, ‘knipperlicht’ en ‘rechtschapen’. 
Precies twaalf van de 900 woorden gebruikt Khouw voor de tentoonstelling ‘Het Woord’ 
in Pictura. Juist twaalf omdat dit getal een grote rol speelt in de Bijbel. Het duidt vol-
maaktheid en compleetheid aan, maar verwijst ook naar de twaalf zonen van Jakob, 
de twaalf stamvaders van Israël, de twaalf discipelen van Jezus en zo zijn er nog veel 
meer voorbeelden te noemen. Woorden als ‘moederschoot’ en ‘onderwerping’ gebruikt 
Khouw voor haar grote digitale prints en een leporello. Het zijn woorden waarvan je zou 
kunnen denken dat ze al 400 jaar bestaan in de Nederlandse taal.
‘Het Woord’ is de slottentoonstelling van de mijlpaal ‘Ode aan de Synode’ en te zien van 
30 maart t/m 5 mei 2019. Aanleiding is de herdenking van de Synode van Dordrecht 400 
jaar geleden, een internationale Calvinistische kerkvergadering. 
Deze duurde van 13 november 1618 tot 29 mei 1619 en heeft grote invloed uitgeoefend 
op de Nederlandse taal en samenleving. Eén van de resultaten was de eerste Nederlandse 
Bijbelvertaling: de Statenvertaling, die in 1632 uitkwam en nog steeds wordt herdrukt. 
Voor de expositie zijn drie kunstenaars uitgenodigd die in hun werk omgaan met taal 
als beeld: Gracia Khouw, Niels Post en Tanja Smit. Zij lieten zich, ieder op hun eigen 
manier, inspireren door de Synode en de Statenbijbel en hebben voor de expositie 
nieuw werk gemaakt.

 Met een mailbox vol reclame (spam) kunnen we doorgaans niets. 
De tientallen berichten die onze mailboxen dagelijks vullen vormen een ergernis voor 
veel mensen, maar niet voor Niels Post. Hij is juist blij met de toestroom van spam. 
Hij gebruikt het namelijk voor zijn werk ‘On Spam’. Via een algoritme krijgt hij gefil-
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< Gracia Khouw / 005 uit de serie ‘TWAALF’ / 2019 
   100 x 140 cm & 40 x 50 cm & in leporello van hele serie ‘TWAALF’
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28 29 ^ Tanja Smit / Bijbel 1637 / 2019 

terde reclame binnen en uit de berichten vist hij weer woorden. Samen vormen deze 
woorden een zin. De zin lijkt te kloppen, totdat, na beter lezen, er iets ontbreekt of iets 
anders aan de tekst opvalt. De zinnen maakt hij onder andere van hout, maar zijn ook 
over de hele wereld op ramen van leegstaande winkelpanden geplakt. Post heeft voor 
deze expositie zijn mailbox nagezocht naar Bijbelse en religieuze teksten die in zijn 
spamfilter terecht zijn gekomen. Uit de binnen gekomen e-mails heeft hij zinnen gese-
lecteerd en deze verwerkt tot sculpturale wandwerken van papier en hout.

 Tanja Smit gebruikt bestaande, gedrukte teksten en onderzoekt ze en 
probeert onderhuidse structuren aan het licht te brengen. Ze zoekt bijvoorbeeld alle 
witruimten, leestekens of ‘en’ woorden in haar geselecteerde tekst. Smit bewerkt de 
tekst tot er een vorm uit voortkomt. Er ontstaat onder haar handen een tekening, een 

patroon. Ze blijft net zo lang doorwerken tot haar tekstwerken voor haar klaar zijn. 
Voor ‘Het Woord’ heeft ze zich verdiept in de Synode en is ze de Bijbel, in verschillende 
versies, weer gaan lezen. Uiteindelijk koos Smit het verhaal over de zondvloed in de 
Statenbijbel. Het verhaal vond ze spannend en actueel. Het dreigende water en het ge-
drag van mensen, het heeft veel overeenkomsten met deze tijd. Voor haar tekstwerken
heeft ze de tekst gebruikt uit Bijbels uit 1637, 1639 en 2006. Er ontstaat hierdoor een 
mooie mix van oude en nieuwe teksten. Het patroon, grafische partituren, dat door 
haar werkproces ontstaat laat ze vertalen door een drietal muzikanten, Monica Akihary 
(stem), Han Buhrs (stem) en Orlando Aguilar (slagwerk). Het eerste concert was op de 
opening in Pictura op 30 maart en het tweede concert op 20 april. Dan gaan we ook in 
gesprek met de kunstenaars om meer over hun werk en henzelf te weten te komen.
  Evertine van Alphen

 ^ Niels Post / On Spam, Comment Spam # 63 / 2019 Tanja Smit / Monsters, Haren, Dialoog, Waterland: deel 
van grafische partituur Noah Deconstructed / 2019 >> 
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WORKSHOPS
Er komt een nieuwe serie workshops aan bij Pictura! De eerste zal plaats vinden 
op de woensdagavond 8 mei en de tweede op 22 mei van 19:30 tot 22:00 uur. 
Alle workshops worden door beeldende kunstenaars gegeven. Zij delen met 
plezier de geheimen van hun vak en geven professionele begeleiding in onder 
andere het etsen, linodrukken, modeltekenen of portrettekenen. 

 NATUURLIJK ETSEN
 In deze etsworkshop, krijg je een introductie over deze diepdruktechniek die 
door grote meesters als Rembrandt en Picasso al werd gebruikt en door een aantal 
Picturianen nog steeds wordt toegepast. De natuur is deze keer het centrale thema, 
we maken botanische schetsen en tekeningen van boomtakken en/of bloemen uit de 
tuin van Pictura. Je mooiste tekeningen teken je met een ets-pen op de acrylaatplaat. 
Na het tekenen en ‘inkrassen’, ga je de plaat inwrijven met inkt en ‘afslaan’. Deze ets in 
collagevorm – hoe, dat wordt duidelijk tijdens de workshop – ga je meerdere malen 
onder begeleiding afdrukken op A4 etspapier. De resultaten zijn altijd verrassend. 
Uiteraard neem je je eigen afdrukken mee naar huis! We werken met milieu-vriendelijke 
inkt en er is geen ervaring vereist. Deze workshop wordt gegeven door Diana van Hal. 

 VANG JE IDEE IN EEN TEKENING
 Zeg je altijd ‘ik kan niet tekenen’? Dan is deze workshop echt iets voor jou! 
Het gaat nu niet om goed of mooi tekenen, maar om de essentie van tekenen. 
Deze avond zal je, te midden van de tentoonstelling van Ina van Zyl, zelf de magische 
overstap leren maken van een gedachte naar iets concreets. Van Zyl zegt zelf ‘iets 
tekenen is iets doorgronden’. Dat ga je deze avond ook doen door middel van vrij 
tekenen. Schetsen, maar dan als vaardigheid, om plannen of ideeën tastbaar te maken 
of over te brengen. De workshop wordt gegeven door tekenaar Maarten Mooren.

kosten: € 20,- (inclusief materialen, koffie/thee en iets lekkers!) 
(min. aantal deelnemers is 6 en max. 12) 
Meld je nu aan: info@pictura.nl (uiterste aanmelddatum voor de workshop etsen 
is zondag 5 mei, voor de workshop tekenen zondag 19 mei) 
locatie: Pictura, Voorstraat 190, Dordrecht 
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AGENDA*/
HET WOORD / tentoonstelling met Gracia Khouw, Niels Post en 
Tanja Smit (pag. 36)
kunstenaarsgesprek HET WOORD en tweede concert van de 
tekstwerken van Tanja Smit: Noah Deconstructed (een deel van de 
partituur staat op pag. 30-31) met Monica Akihary (stem), Han Buhrs 
(stem) en Orlando Aguilar (slagwerk) 

Stadswerken / Ton Kraayeveld / Dordrechts Museum

ANKER / Ina Van Zyl, Gravenstraat 7 Dordrecht | do t/m zo, 14-19 uur, 
toegang vrij (pag. 10)

workshop ‘Natuurlijk Etsen’ (pag. 32)

PICTURA PICTURES INA’S PAINTINGS / Monica Aerden, Jan Barel, 
Ton van Dalen, Paul van der Eerden, Ton Kraayeveld, Inez Odijk, 
Jeanne Rombouts, Geerten Ten Bosch en Ad Wesseling maken werk 
geïnspireerd op de schilderijen van Ina van Zyl zoals te zien in ten-
toonstelling Anker, studenten van de Rotterdamse Academie reageren 
op hun buurt op de werken in Pictura. (pag. 10)

eindpresentatie PICTURA PICTURES INA’S PAINTINGS 

Otto Dicke / Dordrechts Museum

workshop ‘Vang je idee in een tekening’ (pag. 32)

opening Jan Barel / Emo Verkerk 
Jan Barel / Emo Verkerk (pag. 12)

30.03 t/m 05.05

20.04 /15 uur

t/m 05.05

11.04 t/m 12.05

08.05 /19.30 uur

14.05 t/m 26.05

26.05 / 15 uur

t/m 26.05

22.05 /19.30 uur

01.06 /17 uur
01.06 t/m 07.07

* bovenstaande activiteiten vinden plaats in Pictura, tenzij anders vermeld.
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COLOFON/
PICTURA/BLAD is een uitgave van Teekengenootschap Pictura te Dordrecht.
Aan dit nummer werkten mee: Evertine van Alphen, Jan Barel, Joke Becu, Ina Boiten, Mia van der 
Burg, Hanneke Kijlstra, Ralf Kokke, Maarten Mooren, Niki Murphy, Marleen Oud, Astrid de Pauw, 
Moniek Peters, Erik Sep, Jenna Tas, Geerten Ten Bosch, Ans Vianen en Ina van Zyl

PICTURA/BLAD is gratis voor leden. Ook ontvangen? Wordt lid en neem contact op via:
info@pictura.nl. 

PICTURA/BLAD wordt naast de vrijwillige inzet van redactie en leden mogelijk gemaakt door 
onze adverteerders. Zou u graag adverteren? Voor € 120,- verschijnt uw advertentie 3x per jaar in
het blad. Stuur een berichtje naar info@pictura.nl en de redactie neemt contact met u op.

ontwerp: niet vouwen a.u.b. / letters: Serious sans (ogentroost.eu) & Nobel

PICTURA/BLAD wordt mede mogelijk gemaakt door:

OPROEP
De Salon Der Leden
De Salon zal in de maanden oktober en november van 2019 zijn. Het thema is ‘nacht’.
En dit jaar is er weer de Pictura prijs te winnen, dus begin vast na te denken over een 
weergaloos werk. Een ander punt van overweging is of je wellicht zitting wil nemen in 
de Salon-Commissie. Deze commissie wordt voor de duur van deze salon in het leven 
geroepen en is verantwoordelijk voor het innemen van de werken, het inrichten en 
hangen van de tentoonstelling, het afbreken en het er zorg voor dragen dat de werken 
hun weg naar de eigenaar (terug)vinden. 
Voel je je geroepen of wil je eindelijk een keer wel goed hangen, mail dan voor 01 juni 
2019 naar info@pictura.nl  
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