
 
Zonder titel, gemengde techniek, 150 x 250 cm, Gerard Verdijk. Aanschaf 
kunstcommissie juni 2008. Het werk is te zien in de centrale hal op de achterwand van 
de cafetaria. 

In eerste instantie doet het werk van Gerard Verdijk mij oppervlakkig denken aan de grote 
poster met het werk van Kazimir Malevitsj in de gang op de begane grond richting 1

e
 hulp. 

Het werkt oogt als een verwijzing naar de affichekunst van het begin van de vorige eeuw. Ik 
zie geleende vormen als van bouwkundige schema’s, horizontaal in leesrichting gekanteld de 
letters AAAAAAAAA en in het midden op de rechter zijkant gekanteld een cijfer 4. Het werk 
doet denken aan de opvattingen van het suprematisme. Het suprematisme is een stijl in de 
beeldende kunst en schilderkunst en een vorm van de abstracte kunst uit het begin van de 
twintigste eeuw van circa 1915 tot en met 1930. De beweging is gegrondvest door de 
Oekraïense kunstschilder Kazimir Malevitsj, die de beweging in 1913 oprichtte. Het 
suprematisme kan worden gezien in tegenstelling tot het constructivisme. Waar 
constructivisten zien dat het gehele leven door de techniek beheerst wordt, geloven de 
suprematisten dat het gevoel de techniek in het leven roept. 

Twee transparante acryl platen zijn gelaagd gestapeld op een witte achterwand. Die witte 
achterplaat geeft de transparantie een soort mist en trekt het werk weg van de muur waarop 
het wordt getoond. De acrylplaten zijn beschilderd, heel zorgvuldig en soms over de zijrand 
van de plaat heen om het licht te ‘stoppen’; er valt geen zijlicht naar binnen waar het 
oppervlak deels beschilderd is. Dominant zijn de kleuren geelgroen, koningsblauw, midden-
oranje en de petrolkleur als geleende kleur van de acryl ondergrond. De cijfertekens en 
typografische drukletters zijn zwart, de schriftkleur. De vorm lijkt een beweging als van een 
handschrift, iets hellend en in een dynamische lijn over de horizontale denkbeeldige 
middenlijn. De kleuren van de onderste plaat worden gedempt door de bovenste laag die 
werkt als een blauwgroen fotofilter. De verf is van oorsprong mat, maar door de spiegel van 
de bovenste plaat, krijgt het zijn glans. Alleen het blauw op de bovenste plaat blijft zijn typisch 
mat behouden. Juist dat mat zorgt voor het ruimtelijk perspectief in het werk.  

Gerard Verdijk speelt met de eigenschappen van het licht en de lichtweerkaatsing daarvan. 
De ruimte waar het werk zich bevindt weerspiegelt in Verdijks werk. We zien de spots, de 
lichtkokers in het plafond met het daglicht dat binnenvalt. We zien de architectuur met de 
pilaren, de mensen, de inrichting. Al die elementen worden deels gevangen binnen het 
schrift, het schema van het kunstwerk. Tegelijkertijd lijkt het kunstwerk zich terug te trekken 
en minder zichtbaar op het moment dat je de blik focust op de weerspiegeling. Zo onttrekt het 
werk zich voortdurend aan het beeld dat het in totaal te bieden heeft. We kunnen nooit alle 
facetten tegelijkertijd zien omdat we ons oog altijd op iets moeten scherpstellen.  

Het werk van Gerard Verdijk draagt een mooi geheim van een kunstwerk. Het werk is een 
voortdurende interactie met zichzelf, de ruimte, de omgeving en de toeschouwer zonder dat 
het zich opdringt. Het is een prachtig werk in een publieke ruimte die erop is ingericht dat 
mensen er tijdelijk verblijven. Het kunstwerk is reflectief, sereen, contemplatief en instructief 
in een taal die wij niet kunnen lezen, maar wel kunnen verstaan op een ander niveau, we 
kunnen die taal aanvoelen. 
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