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Fate and Desire 

Prof. Dr. T.A. Abma 

Finissage zondag 20 april, galerie Hommes, Rotterdam 

 

Deze expositie staat in het teken van de plaats van de natuur in de stedelijke 

omgeving. De kunstenaars Janine Schrijver en het echtpaar Ivo van den Baar & 

Nicole Driessens konden elkaar daar snel in vinden. En in een oogopslag is te 

zien hoe prachtig hun werk elkaar aanvult, en wat voor waardevolle inzichten dit 

oplevert over natuur in de stad. Ik was hier vrijdag bij de inrichting en zag hoe 

de makers steeds meer verrukt raakten; hun aanvankelijke idee bleek wonderwel 

te werken, en een onverwachte synergie op te leveren.   

 

Beeld poëzie 

Toen ik hier vrijdag binnenstapte was ik ook meteen getroffen door de 

verrassende en onvermoede beeldcombinaties van werk dat op het eerste 

gezicht best heel verschillend is. En als je dan wat beter kijkt zie je hele 

interessante overeenkomsten. Soms zijn die vrij letterlijk, bijvoorbeeld omdat er 

op beide werken bloemen staan. Kijk maar eens hoe mooi de foto van een park 

in Wenen past bij het  epoxy boeket dat ernaast hangt; alsof het boeket een 

detailopname is van de paarsbloeiende seringenboom.  

Veel vaker is de link minder duidelijk en meer associatief van aard: de foto van 

New York helemaal achterin past bijvoorbeeld prachtig bij het fragiele 

ruitenpatroon van transparante epoxy; alsof dat ruitenpatroon verwijst naar het 

unieke stratenpatroon van Manhattan. En dan beland ik van dat suikerspin-

achtige, pastelkleurige ruitjespatroon in nog weer een andere spannende 

beeldovereenkomst die meer intuïtief is: de paarse sprookjesstam met de foto 

van de lampionnen in het Disney-achtige China Town park in Rotterdam; die 

roepen gezamenlijk een kinderlijke fantasie- en sprookjeswereld op, een wereld 

van ridders, heksen, elfen, reuzen en wouden.  

Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe goed dit werk met elkaar 

combineert. Om met Joost Zwagerman te spreken: zo rijgen de beelden aaneen 

tot een visueel gedicht, tot beeldpoëzie. Net als een gedicht hoef je er eigenlijk 

weinig tekst en uitleg bij te geven, dat staat de verbeelding maar in de weg. Als 

kijker word je bij deze expositie uitgenodigd om vrij en associatief te kijken. Dan 

ontdek je allerlei onverwachte dwarsverbanden. 
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Natuur in de stad 

Nogmaals, wat de kunstenaars en hun werken hier samenbrengt is een fascinatie 

voor natuur in de stad. Allen zijn al langer geïntrigeerd door de vraag hoe 

mensen omgaan met de natuur in de stad, en welke plek de natuur in hun levens 

inneemt.  Zij zijn hierbij allen geïnspireerd door hun eigen dagelijkse omgeving, 

want allenmaal wonend op Rotterdam Zuid, niet bepaald bekend om haar 

schoonheid. Maar zijzelf en mensen leven er en moeten het doen met de 

beperkte, en vaak gemankeerde en aangelegde natuur. Janine is daarbij met 

name in geïnteresseerd in de natuur zoals die verschijnt in stadsparken, de door 

mensen aangelegde natuur, waarin zich dus ook de verlangens van mensen 

weerspiegelen. Ivo en Nicole laten zich veel meer leiden door het verval en de 

natuur op de grens tussen leven en dood. Zie daar de verwijzing naar de titel 

van de expositie. 

 

Stadsparken en verlangens van mensen 

Janine heeft een groots fotoproject opgezet waarin zij met haar camera 

stadparken bezoekt. We zien hier foto’s van parken uit Shanghai, Wenen, New 

York en Rotterdam. En zij heeft in nog veel meer steden foto’s gemaakt van 

parken. Soms hebben die foto’s het karakter van een stilleven zonder mensen, 

zoals de foto van China Town, op andere zijn mensen te zien met de natuur als 

decor, zoals de foto’s uit Shanghai en Wenen. De foto uit New York toont de 

stedelijk omgeving met een piepklein stukje gecultiveerde, en weelderige natuur. 

Ik vroeg haar hoe ze werkt en of ze mensen laat poseren. Daarop vertelde ze 

niks ensceneert, dat zij soms uren doolt door een park om het juiste shot te 

vinden. Ze kijkt net zo lang tot zij een beeld heeft dat haar treft. En soms is daar 

dan een gelukshot. Dat overkwam haar in New York toen ze zich opstelde voor 

een foto van het park op een voormalige treinrails. Ze stond daar al een tijdje, 

net zo lang kijken naar de gele taxi’s en mensen die voorbij kwamen tot er een 

vrouw pontificaal voor haar ging staan. Een windvlaag deed haar jurk opwaaien 

en precies op dat moment nam Janine de foto. Zo zien we hier een vrouwelijke 

vrouw met een opwaaiende zomerjurk, met daarnaast – afgescheiden door een 

rode zuil die zou kunnen dienen als uitroepteken - een stoer, mannelijk hand-in-

hand lopend homostel. 

Janine observeert hoe mensen omgaan met natuur. Ze ziet dat mensen het park 

nodig hebben om in contact te blijven met zichzelf. De natuur verschijnt hier als 

een plek om je even terug te trekken uit het moderne, hectische leven, om tot 

jezelf te komen, om te reflecteren. Soms door samen te bewegen, zoals de man 

en vrouw in Shanghai die Tai Chi doen om in balans te blijven. Daarmee schetst 

ze ook een tijdsbeeld: Immers onze wereld is steeds ingewikkelder en 

stressvoller, we moeten aan steeds meer normen voldoen. De behoefte aan stilte 

en rust neemt daarmee toe. En waar vinden we nog rust en kalmte met alle 
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paniek en stress die ons omringt? Janine laat zien dat mensen ontspannen in 

parken, ze doen er dingen die je niet op een plein doet, zoals je er vrijelijk neer 

vleien, zoals het meisje in het Weense park. Voor mensen is het park een 

uitvlucht uit de harde omgeving van de stad.  

 

Verval en vergankelijkheid 

Nicole en Ivo complementeren dat beeld. De geamputeerde boomstronk verwijst 

naar het gemak, de slordigheid, en argeloosheid waarmee we omgaan met de 

schaarse natuur die er is in de stad. Je ziet het om je heen. Gekapte bomen, 

vaak vele jaren oud, die weggehaald worden, vaak zonder er nieuwe voor terug 

te plaatsen. Ik herinner me onze boosheid en machteloosheid toen een hele serie 

prachtige oude, altijd in de wind ritselende populieren die zo markant waren 

langs de Waalhaven van de ene op de andere gekapt werden. Zomaar allemaal 

weg. Een kaalslag die de Waalhaven veranderde in een grijze, kale klomp asfalt 

en door vrachtwagens gedomineerde route waar we eens met plezier fietsen. 

Hetzelfde gebeurde met de weg naar Heijplaat. Natuurlijk er kwamen nieuwe 

bomen; van die kleine petieterige. In dat opzicht is de paarse boomstronk een 

monument voor de boom in de stad. De kleur paars is hier betekenisvol. Paars is 

immers de kleur van de rouw. De kleur die met Pasen wordt gedragen als een 

eerbetoon aan de gekruisigde Christus.  

Verdwijnend groen. Ik zie dat ook in het doffe, grijze beeld van de vilten bomen. 

De stompen – allemaal op dezelfde hoogte afgekapt - die om hoog rijzen als de 

hopeloze armen naar de hemel reikend. Dat beeld herken ik maar al te goed. 

Toppen die klakkeloos afgezaagd worden; waarom, zo vraag je je af kan dat 

snoeiwerk niet met meer liefde voor de natuur gebeuren? Fiets door het 

Zuiderpark en je ziet er een rij van een stuk of dertig populieren, ik denk 

misschien zo oud als het park, die getopt zijn. Precies zoals in het beeld van de 

vilten bomen; allemaal even hoog, zonder enige compassie afgezaagd. Ik zie ze 

al bezig met die machines. De kronkelige, warrige draden onderaan zijn dan ook 

te zien als uitdrukking van de ontroostbaarheid en tranen om het harde, 

meedogenloze ingrijpen van de mens in de natuur. Een klaaglied. 

Maar het verval en de dood – als lotsbestemming waaraan we niet ontkomen - 

zien we ook terug in de verlepte tulpenbossen van epoxy, en in de bos bloemen. 

Die bos bloemen hing als een eerbetoon aan een lantaarnpaal langs de A16, voor 

een verkeersslachtoffer, compleet met brief en kaars. De bos was verlept, en 

helemaal grijs geworden van het roet van langs rijdende auto’s. Nicole en Ivo 

zagen en fotografeerden die bos en zetten de grijze toon er welbewust weer 

overheen. Bloemen worden in vele culturen gebruikt om graven mee op te 

sieren. Zo wordt de herinnering aan de overledene in ere gehouden, en respect 

betoond aan de medemens. De bos is een eigentijdse manier om doden te eren.  

In eerdere stillevens van Ivo en Nicole – wo die van dode beesten, en 
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vleeshompen – zagen we de dood en de wreedheid ervan als thema ook al 

terugkomen.  

 

Slot 

Deze tentoonstelling laat daarmee het belang zien van de natuur in de stad; 

natuur in de vorm van het stadspark als uiting en plek van verlangen naar rust 

en authenticiteit, als een veilige haven om voor de  mens om zich te onttrekken 

aan het de stress, hectiek en hardheid van het moderne leven in de stad; als 

projectie ook van verlangens, en ongebreidelde fantasie. Tegelijk schuurt die 

fundamentele menselijke behoefte met de wrede, destructieve en meedogenloze 

omgang met de schaarse en vaak gemankeerde natuur in de stad.  Zo 

thematiseren deze kunstenaars datgene waar weinig ruimte voor is. Onze 

moderne, individualistische, op perfectie en controle gerichte samenleving 

produceert allerlei tekorten (milieuvervuiling, ziektes etc.) die we het liefst 

wegwerken, en die menselijk waarden enorm onder druk zetten. Zuinigheid en 

liefdevol omgaan met natuur in de stad is kortom van levensbelang. 

   

 

 

 


