
“Het leven verloopt van ding tot ding, van denkbeeld tot denkbeeld”  

Een ontmoeting met Ton Slits bij zijn werk bracht veel in herinnering, ook het besef dat de 

kunstenaar en ik elkaar al ruim 20 jaar kennen. In 1990 maakten we samen een tentoonstelling 

van het toenmalige werk voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. In die catalogus haalde ik 

hetzelfde citaat uit de bundel Schouwend oog 1959 van de kunstcriticus W. Jos de Gruyter 

(1899 – 1979) aan, dat nu als titel fungeert, omdat veel van het toen geconstateerde ook nu 

nog kan gelden. Hoewel Slits daarna natuurlijk ook andere reizen heeft gemaakt, is het toch 

tijdens een reis geweest, die hij in 1984 naar Nieuw Zeeland en Indonesië heeft gemaakt, dat 

de kiem werd gelegd voor wat nog altijd geldig lijkt te zijn voor zijn instelling ten opzichte 

van zowel de inhoudelijke – als de uitvoerende kant van zijn beeldend werk. Dat ontstond 

toen bij het zien van een totaal andere benadering door natuurvolken van begrippen als 

ruimte, licht, beeldtaal en betrokkenheid bij de dingen en dat is op een bepaalde manier – 

hoewel veranderend door de loop van de tijd en de verwikkelingen van het leven – van 

blijvende waarde geweest. Toch kan de beeldtaal, die Slits gebruikt en ook zijn kleurenkeuzes 

en voordurende aandacht voor materiaal – en techniekbeheersing niet anders dan absoluut van 

deze tijd genoemd worden. Maar ik zou willen stellen dat Ton Slits, ondanks de aanzienlijke 

formaten, waar hij ook wel in werkt, voor „het kleine gebaar‟ heeft gekozen. Het werk van 

Slits kent immers niet de pretentie van expressiviteit, waardoor de essentie ervan als het ware 

al in het voorbijgaan kan worden gevat. De kunstenaar verwacht van de beschouwer op zijn 

minst de wil tot het doorgronden van de metaforen, waarmee de realiteit door hem wordt 

uitgebeeld, omdat eerst dan de „boodschap‟ begrepen kan worden. 

Dat stellen van voorwaarden komt vaker voor in de moderne –en hedendaagse kunst. 

Gertrude Stein (1874-1946) stelde die ook aan haar lezers en zij ontwikkelde bepaalde 

systemen om door het schrijven te kunnen communiceren. Voor het boek The Making of 

Americans – waar zij van 1906 tot 1908 aan werkte, maar dat pas in 1925 werd uitgegeven - 

gebruikte zij een systeem om zich, wat zij “the bottom nature” noemde eigen te maken. Niet 

alleen bestemd om zichzelf te doorgronden, maar ook iedereen om haar heen en eigenlijk de 

gehele humaniteit. In een geheel eigen stijl, die in feite onvertaalbaar is en door het 

ontbreken van enige punctuatie om bijzondere aandacht vraagt van de lezer, schreef zij 

daar over: “I began to get enormously interested in hearing how everybody said the 

same thing over and over again with infinite variations but over an over again until finally 

if you listened with great intensity you could hear it rise and fall and tell all that there 

was inside them and not so much by the actual words they said or the thoughts they had 

but the movement of their thoughts and words endlessly the same and endlessly 
different”.  

Juist in het feit dat Slits aan de beschouwer van zijn werk overeenkomst in houding tot het 

kunstwerk vraagt, in plaats van zoiets als erin meevoelen of als zich erin herkennen‟, schuilt 

de essentie van zijn werk. Dat is ook de reden, dat, niet alleen bij het maken maar ook bij het 

bekijken van het werk, de factor tijd een belangrijke rol speelt. Wellicht is het beter hierbij te 

spreken over de mate waarin zowel de maker als de beschouwer van het werk bereid zijn om 

ieder op zijn beurt daarvoor tijd te nemen. Want de kunstwerken van Ton Slits willen niet 

alleen tot drager van zijn „boodschap‟ zijn: zij dienen ook als een handreiking tot een 

gelijkwaardige dialoog, die alleen dan de kans op werkelijke contact in zich heeft. 
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