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Defining Visual Terms: Jerry Galle and Leen Derks

Voor wie kan schrijven, gaat lezen vanzelf. En voor wie leest, bestaat schrift 
niet langer uit de vreemde tekens die we als kind moeizaam leerden ontcijferen. 
Krullen en lijnen, stokjes en puntjes vormen haast tegen onze wil betekenis-
volle woorden. Zelfs een toevallig onleesbaar woord verschijnt nog steeds als 
een woord. 
Wanneer Jerry Galle zijn vreemde alfabetten op de muur schrijft, moeten we ech-
ter opnieuw leren lezen. De handgeschreven tekst eist zijn status van te onci-
jferen beeld terug op, doordat de ons vertrouwde lettertekens uiteenvallen in 
visueel abstracte elementen. 
De arabesken van Leen Derks delen deze abstractie. Haar geometrische penteken-
ingen verwijzen  naar de bouw- en legstenen die o.m. door Friedrich Fröbel be-
dacht werden. Ze waren bedoeld als onderdeel van een ontwikkelings- en leerpro-
ces op basis van een vormenspel, en inspireerden ook Walter Gropius’ Bauhaus. 
Daarnaast verwijzen ze naar de Arabische ornamentele arabesken, die een ordening 
van de wereld uitbeelden en het individu als deel van deze ordening verstaan. 
Zoals de schrifttekens van Jerry Galle niet meer lijken te verwijzen naar hun 
betekenis, zo zijn de arabesken van Leen Derks dus geen afbeeldingen van iets. 
Onze blik volgt eerder het ritme van de lijnen en de spanningsbogen waardoor de 
arabesken worden gevormd. We vermoeden wel dat ze symbool staan voor iets, maar 
we weten niet goed waarvoor. Misschien komt het omdat we niet zo goed ingewijd 
zijn in arabesken als in de geschreven taal. 
Bij beiden is hun werk ontstaan uit doodlen, of het verstrooide maken van vaak 
abstracte tekeningetjes en schetsen zoals we dat bijvoorbeeld tijdens een tele-
foongesprek doen. De confrontatie van hun werk versterkt de idee dat beeld en 
woord fundamenteel op een gelijkaardige visuele manier kunnen worden benaderd, 
doordat we betekenis proberen te geven aan op zich betekenisloze visuele ter-
men. Om dat te kunnen doen, moeten we echter de code kennen. 
Die code kunnen we in het schrift zelf van Jerry Galle gaan zoeken. Naargelang 
onze blik verspringt en verstrikt geraakt in de steeds wisselende letterfrag-
menten, merken we dat het schrift eigenlijk stottert. De schrijvende beweging 
van links naar rechts en van boven naar onder wordt wel gerespecteerd, maar de 
code van de letters wordt uiteengehaald waardoor we een spasmische herhaling van 
letterfragmenten krijgen. De haperingen zijn vergelijkbaar met glitches in een 
computerprogramma, dat wil zeggen met fouten die ervoor zorgen dat het visueel 
leesbare op het scherm wordt onderbroken door een foute weergave. Waar de opbouw 
van letters normaal in een vloeiende beweging gebeurt, verandert de schriftuur 
hier in een stotterend beeld. Ook eerder werk van Galle wemelt van visuele ha-
peringen, vaak teweeg gebracht door stotterende machinecodes. Hier krijgen we 
de stottering van onze eigen code, de menselijke taal, te zien. 
Helemaal anders werken de herhalingen van lijnen en vormen in de arabesken van 
Leen Derks. Hier is er allerminst de typisch westerse beweging van links naar 
rechts en van boven naar onder, maar veeleer een opbouw vanuit het centrum naar 
de rand, vanuit de kern naar de marge toe. Het zijn ritmische constructies, ont-
staan uit de bewegingen van haar hand, waarmee zij haar eigen wereld ontwerpt 
en ordent.
Herhalingen zijn bij de arabesken van Derks toevoegingen, geen haperingen. De 
spanning die in het beeld wordt opgebouwd, is gebaseerd op de continuïteit van 
het beeld, niet op de stottering ervan. Door op sterk verschillende manier het 
traject van onze blik te leiden, bepalen Leen Derks en Jerry Galle elk op een 
zeer specfieke manier wat een visuele term kan zijn.
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Defining Visual Terms: Jerry Galle and Leen Derks

Anyone who can write, can read effortlessly. And for anyone who is able to read, 
writing no longer consists of those strange signs, which we learned to decipher 
so laboriously as a child. Almost as if against one’s own will, curls, sticks 
and points form meaningful words. Even if a word happens to be ilegible, it 
still appears as a word. 
When Jerry Galle writes his strange alphabets on the wall, we are forced to 
¬¬relearn reading. The handwritten text reclaims its status of image to be deci-
phered, because the familiar characters break-up into abstract visual elements.
The arabesques of Leen Derks share this abstraction. Her geometrical pen draw-
ings refer to the building blocks that were conceived by a.o. Friedrich Frö-
bel. They were meant to be part of a learning and development process based on a 
shape game, which also inspired Walter Gropius’ Bauhaus. The drawings also refer 
to arabic ornamental arabesques, which represent an organization of the world 
and understand the individual as integral part of it. As the letters of Jerry 
Galle do no longer refer to a meaning, Leen Derks’ arabesques are no longer im-
ages of something. Our eyes rather follow the rhythm of the lines and the curved 
tensions that form the arabesques. Although we suspect that they symbolize some-
thing, we do not know exactly what they stand for. Maybe this is because we are 
not so well initiated in the reading of arabesques as we are in the reading of 
the written word.
The work of both artists has a similar starting point, that is doodling, or the 
unfocused making of sketches, for instance during a phone call. The confronta-
tion of their work strengthens the idea that image and word can be approached 
in a similar way, because in both cases, we try to give meaning to visual terms 
that are strictly speaking meaningless. To do so, however, we need to know the 
code. 
One can search for this code in Jerry Galle’s writing itself. As our look jumps 
and gets entangled in the ever changing letter fragments, we observe that the 
writing actually stutters. The movement of writing from left to right and from 
top to bottom is preserved, but the code of the letters is dismantled, resulting 
in a spasmodic repeating of fragmented characters. These hesitations are compa-
rable to computer glitches, meaning, faults that disrupt what is visually read-
able on the screen. If the construction of  letters usually happens in one flow-
ing movement, here the writing is transformed into a stuttering image. Galle’s 
earlier work is teeming with visual hitches, often triggered by stuttering ma-
chine codes. In the present work, we can see the stuttering of our own code: the 
human language.
The repetitions of lines and forms in the arabesques of Leen Derks operate in an 
utterly different way. Not in the least we find here the typical western move-
ment from left to right and from top to bottom. What we do see is a construction 
from center to border, from core to edge. These rhythmical constructions origi-
nate from the gestures of her hand, with which she designs and arranges her own 
world.
In Derks’s arabesques the repetition stands for addition, not for hesitation. 
The tension built up in the image, is based on the continuity of the image, not 
on its hesitation. By guiding the trajectory of our eyes in a fundamentally dif-
ferent way, both Leen Derks and Jerry Galle determine in their own way what a 
visual term can be.
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