
HOEKIG
LANDSCHAP
Nu iedereeneendronekanbesturen, zoekt
landschapsfotograafGercodeRuijterhet
nóghogerop. Zijnnieuwstewerkmaakte
hijmethulpvanGoogleEarth.

DoorMiekSmilde

Het landschap in
deVS is voor 70
procent ingericht
in vierkanten van
1bij 1mijl.

G
ercodeRuijter
werdbekendmet
de landschapsfo-
to’s diehijmaakte
metbehulp
van vliegers. In

2015 trokhij naardeVerenigde
Staten,waarhij opuitnodiging
vanhetUlrichMuseumofArt
als artist in residence verbleef in
Wichita,Kansas. ‘Het landschap
daar is supersaai, vergelijkbaar
metNoord-Frankrijk, alleendan
zonderdorpjes. Alles is recht’,
vertelt dekunstenaar. ‘Daar stond
ikdanmetmijn vlieger tussende
maisvelden.Toenontdekte ikde
“grids”.’
Grids zijn afgemeten stukken

land vaneenmijl (1,6 km)bij een
mijl,waarin aanhet eind vande
18deeeuwhetdestijdsnogonont-
gonnendeel vanAmerikawerd
verdeeld.De toenmaligepresident
Thomas Jeffersonhaddeopdracht
ertoe gegeven. ‘NadeBurgeroor-
logmoestende soldatenworden
uitbetaald,maar erwasgeengeld
meer’, legtDeRuijter uit. ‘Inplaats

‘Na de Burgeroorlog kregen soldaten een stuk
land. Elk stukmoest even groot zijn’

van soldij kregen ze een stuk land;
hethelewestenwas immersnog
leeg, dachten ze.De verdeling
moestwel eerlijk geschieden. In
deDeclarationof Independence
stondniet voorniets dat “allmen
are createdequal”. Elk stukgrond
moestdus evengroot zijn. Binnen
eengridwerd ruimte vrijgehouden
voor een school of eenkerk. Vrije
slavenkregen trouwens veelmin-
der: 40 acre eneenezel.’
Degridswerdeneerstmet

eenmeetlat opeen landkaart

getekend.Daarnawerden ze inhet
landschapafgezetmetprikkel-
draad.Kaarsrechte lijnen, dwars
overbergruggenen rivieren, door
woestijnenenbossen, alsof er een
schaakbordoverhet landschap
werdgelegd. ‘Maar je kunt geen
schaakbord rondeensinaasappel
vouwen’, verbeeldt de fotograafhet
probleemdat vervolgensontstond.
‘Watoppapier gelijkeblokken
waren, bleken indepraktijk steeds
kleinere stukken teworden; de
aarde is immers rond. Zokwamen
die correcties tot stand.Vreemde
bochten, afgesnedenwegen. Je
rijdt 24mijl van zuidnaarnoord
opeenkaarsrechteweg, endan
opeens stuit je opeenT-splitsing,
omdatdewegnietmeerdoorloopt.
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Dieafwijkingen vandebedachte,
kaarsrechte grenzenmakenhet
landschapbijzonder.’
AanvankelijkprobeerdeDe

Ruijter de ‘grid corrections’ op zijn
vertrouwdemaniermet een vlieger
te fotograferen,maarhij kwamer
al snel achterdatdit ondoenlijk
was.Bovendienwashet al eens
gedaan, alleenmet een satelliet.
OpGoogleEarthontdekteDe
Ruijter duizendenopnames van
het landschapdathij inbeeldtaal

wilde vangen, vanCanada tothet
zuiden vanCalifornië.
Debeeldendiehij op internet

vond,warenop verschillende
momenten inde tijd genomen,
waardoor seizoensinvloedenzicht-
baarwaren.DeRuijter besloot de
beelden tedownloadenenprecies
in te zoomenopdepuntenwaar
correcties indegridswarenaange-
bracht. ‘Vanachtermijn computer
ben iknaarde textuur vanhet
landschapgaankijken,naarde

Deweggaat
eindeloos
rechtdoor, tot je
bij eenhaakse
bochtbelandt.

abstractie ervan. Indie structuren
vielenmedingenop: geometrische
patronen,natuurlijke vormen.
Ikhebgezochtnaar een zobreed
mogelijkpalet: eenbergmassief,
eenwegdieopeensafbuigt of een
rivier die alshetwarewordtdoor-
gesnedendoorhet grid.’
MaandenstaardeDeRuijter

naar opnames vanGoogleEarth.
Hij downloaddeduizendenbeel-
den.Een scherpe selectie leidde
tot 150 samengesteldeopnames,
diedebasis vormenvoorde
tentoonstelling ‘GridCorrections’
inhet Fotomuseumenvoorhet
gelijknamige fotoboek, dat bin-
nenkort verschijnt.Het resultaat
is eenbijnakubistischgeheel,
combinaties van steeds tweenaast
elkaar liggendegrids,waardoor
de correcties eropextraworden
benadrukt. Somssluitendeblok-
kennaadloosopelkaar aan, soms
wordthet landschapbruut onder-
broken.Voortdurendvraag je je als
kijker afwat jenuprecies ziet.

Deglans van een stuiver
GercodeRuijter ontwikkelde
zich tot een vandebijzonderste
landschapsfotografen van zijn
generatie. Al jongginghijmet zijn
cameraoppadenontwikkeldehij
eengoedoog voordetails. ‘Mijn
ouderswaren lid vandenatuurhis-
torische vereniging en trokkener
altijdopuit’, vertelt hij in zijnRot-
terdamseatelier.DeRuijters vader
wasbioloog enmaakte in zijn vrije
tijd eenfilmover grutto’s,waarin
ookGercoen zijn twee zussenfigu-
reerden, kamperend ineen tentje
inhet openveld.

Na zijnmiddelbare school koos
DeRuijter aanvankelijk voorde
School voorFotografie, eendege-
lijke, vooral op techniekgerichte
vakopleiding. ‘Belichting, sluiter-
tijd,mechanisme.Wemoesten
eindeloosmelkpakken fotogra-
feren, of deglans vaneen stuiver
proberen vast te leggenzonder
enig kunstzinnigdoel.’
Hij stoptemetdeopleiding en

koos voordekunstacademie in
Rotterdam.Zijn technischeachter-
grondkwamalsnog vanpas toen
hij begon te experimenterenmet
camera’s diehij aaneen vlieger
bond. ‘Op tienmeterhoogtepro-
bereneenbeeld te treffen.’
Alleswathij tegenkwam, legde

hij vast: natuur, dieren,mensen.
Totdat een vertegenwoordiger van
een fotoagentschaphemconfron-
teerdemetde vraagwathij nou
eigenlijkwilde zijn: een land-
schapsfotograaf, eennatuurdocu-
mentalist of eenportretfotograaf?
‘Ikmoest kiezen.Datbegreep ik
zelf ookwel.’
Evenkeerdehij zichaf van zijn

vertrouwde instrument enbegon
hij te tekenenen te schilderen:
lijnenen vlakken, een vertaling
vandewerkelijkheid inabstracte
vormen.Dieblikbehieldhij toen
hij opnieuwging fotograferen. In
een traag eneindeloosherhaald
experiment leerdeDeRuijter op
grotehoogtekijkennaarhet land,
deweidegronden, dekassen, vel-
den vol coniferenenaangeplante
bossen.
Maar toendeeddedrone zijn

intredeen verloordekenmer-
kendemanierwaaropGercode

Maanden staarde hij naar opnames vanGoogle
Earth.Hij downloadde duizenden beelden
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Het vogelperspectief, ooit zijn signatuur,
is intussen gemeengoed geworden

Ruijternaarhet landschapkeek,
zijnmagie.Het vogelperspectief,
ooit zijn signatuur, is intussen
gemeengoedgeworden. ‘Daardoor
is debetovering verdwenen.’Hij
zegthet zonder spijt. ‘Ikmoestme
als kunstenaar opnieuwuitvin-
den. Ikhadbehoefte aaneen
volgende stap.’
DeRuijter streeftmet zijn

beeldennietnaar eenherkenbare
weergave vandewerkelijkheid.
‘Dewerkelijkheid is conceptueel’,
zegthij, ‘Mijnbeeldtaal is inde
loop vande jaren steeds strakker
geworden.Daar is de tentoon-
stelling “GridCorrections” een
illustratie van.’q

DeRuijter
plaatste steeds
tweegridsnaast
elkaar waardoor
de correcties
goed te zien zijn.

EXPOSITIEENBOEK
GridCorrections,Gercode
Ruijter, 25mei t/m1sept,
FotomuseumDenHaag,
fotomuseumdenhaag.nl

‘GridCorrections’, vormgege-
vendoor IrmaBoomenmet
eenessay vanPeterDelpeut,
verschijnt bijNai010
Uitgevers, 452p., €50.
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