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Een oeroude polder moet
weer natuur worden

F OTO B O E K
Heidi de Gier:
A Falling
H o ri zo n
uitgeverij FW:
gebonden
boek, 200 pagi-
na’s, € 25
vvvvV

De Sophiapolder is een klein eiland in
de Zuid-Hollandse rivier de Noord,
vlakbij de Biesbosch en al vijf eeuwen
functioneel als landbouwpolder.
Hannie de Vos pachtte het landje en
liet er haar vee op grazen. Zelf woon-
de ze aan de wal, dus al het voederen
en verzorgen van de dieren vroeg een
oversteek, per boot.

Dat ging jarenlang z’n gang. Tot
Rijkswaterstaat, de provincies Zuid-
Holland en Noord-Brabant en de wa-
terschappen in overleg met natuur-
beschermers besloten het land terug
te geven aan de natuur. Het wordt
een zoetwatergetijdenmoeras. De Vos
moet weg en fotografe Heidi de Gier
volgt haar laatste jaar op het eiland,
wat resulteert in een tentoonstelling
en boek. Tracy Metz schreef er de
tekst De Sophiapolder: een afscheid in vijf
aktes b ij.

Het in gebroken wit linnen gebon-
den boek is vormgegeven op zachtge-
tint papier, wat de pastelkleuren van
de landschapsfoto’s goed doet uitko-
men. De tekst in vijf aktes zit er inge-

stoken op spierwit, dunner papier.
Mooi zijn de lichte geëtste afdruk-
ken, als een soort schaduwen, tussen
de foto’s doorgestrooid. Het geeft het
boek een tweede dimensie en maakt
tegelijk de beelden iconisch, door de
herhaling en door het grafische ge-
raamte dat ervan overeind blijft.

A Falling Horizon toont het rauwe
romantische boerenleven. Schapen
op de boot, spelen in het hooi, zwem-
men met paarden en Hannie de Vos
als rotsvaste boerin met kaarsrechte
rug en grote handen. Dit alles in een
decor van scheefgezakte schuren,
modderlaarzen en opgestapelde
boomstammetjes. De industrie van
de belendende percelen is nooit ver
weg, het eiland ligt ingeklemd tus-
sen een schepenkerkhof en stadse
s k y l i n e s.

Wat De Vos vindt van het terugge-
ven van een oeroud stuk wei aan de
natuur (wat betekent dat de populie-
ren weg moeten omdat het dan wel
natuur is, maar nou net natuur die er
niet hoort), is duidelijk uit de tekst te
halen. De foto’s daarentegen verkon-
digen niets. Ze registreren het onher-
roepelijke. Romantiseren hooguit
misschien, of laten dat over aan de
beleving van de stadse beschouwer.

Viola Lindner

v© De expo A Falling Horizon
in CBK Dordrecht loopt tot 21
mei. Zie: www.cbkdordrecht.nl

’s Werelds grootste Pac-Man
GAME
Wo rl d ’s
Biggest Pac-
Man
Van Soap Crea-
tive, Namco
Bandai. Voor
internetbrow-
sers. vvvVV

Het mooiste van Wo r l d ’s Biggest Pac-
Man is het uitzicht. Zoek deze gratis
webgame op en je wordt begroet
door een schijnbaar oneindig raam-
werk van de bekende zwart-blauwe
doolhoven. Met een plattegrondje
scroll je langs honderden levels, ge-
maakt door spelers zelf. Met een klik
duik je in een labyrint naar keuze. En
log je in via Facebook, dan kun je er
zelf eentje maken.

Het is dapper dat de makers van
het meer dan dertig jaar oude Pa c -
Man manieren blijven verzinnen om

hun spel relevant te houden. Pro-
bleem alleen: deze classic leent zich
maar matig voor een level editor.
Hoe hard je het ook probeert, het
kat-en-muisspel met pillen en spook-
jes wordt niet leuker of beter met
aparte indelingen. De keiharde con-
clusie is dat de oorspronkelijke dool-
hof van drie decennia terug al opti-
maal was.

Dat het spel toch de moeite waard
i s, komt voort uit de sociale opzet.
Het aangezicht van al die doolhoven
is fraai, maar die sensatie is van korte
duur. Duurzamer zijn de creaties van
spelers die buiten het kader durven
denken. Zo zijn er in de uiterste hoe-
ken van het ‘user generated’-raster
graffiti-achtige doolhofreeksen te
vinden die samen teksten en afbeel-
dingen vormen – noem het meta-
mazes.

Niels ’t Hooft

Een documentaire
in drie dimensies
Het vluchtelingenprobleem als kunst

© Kunstenaar Lucy Wood
verschoof van esthetiek naar
maatschappelijk engagement.

© Met foto’s, filmopnames en
objecten maakt ze
‘Lampedusa’ i n v o e l b a a r.

Door Lucette ter Borg
De cijfers zijn zo bekend dat de we-
reld achter die cijfers nauwelijks
meer tot je doordringt. Vijfendertig-
duizend Afrikaanse en vooral Arabi-
sche vluchtelingen probeerden de af-
gelopen vijf maanden illegaal naar
Europa te komen. Het merendeel
daarvan waagde de overtocht vanaf de
kust van Tunesië en strandde op het
piepkleine Italiaanse eilandje Lampe-
dusa.

Het rotsachtige Lampedusa, dat
zelf iets meer dan vijfduizend inwo-
ners telt, zucht onder die toestroom:
de toeristenindustrie staat op instor-
ten, het opvangcentrum dat in 1995
werd gebouwd kan maximaal acht-
honderdvijftig mensen aan. Verzoe-
ken om hulp van de EU door de Itali-
aanse overheid zijn tot dusverre afge-
wezen. ‘Lampedusa’ zou een exclu-
sief Italiaans probleem zijn.

De Britse, in Nieuw-Zeeland opge-
groeide beeldend kunstenaar Lucy
Wood (1968) weet beter. Wood heeft
haar werkterrein de laatste jaren ver-
legd van esthetische naar expliciet

maatschappelijk geëngageerde pro-
jecten. Haar voorlaatste project speel-
de zich af in het grensgebied van
Mexico en de Verenigde Staten. De af-
gelopen twee jaar stond Lampedusa
op het programma. Tientallen keren
reisde de kunstenaar naar het eiland.

Ze sprak met vissers, de comman-
dante van Lampedusa, eilandbewo-
ners en vluchtelingen. Ze fotografeer-
de het scheepskerkhof, de plek waar
de wrakke vluchtelingenboten naar-
toe worden gesleept en vervolgens

verder wegrotten. Ze verzamelde
wrakhout, aangespoelde schoenen,
stukken verkleurd plastic, gerafelde
kleren.

Ze kopieerde de spreuken die Ara-
bische vluchtelingen op de zijkant
van hun bootjes schreven: ‘God houdt
van mensen die geduldig zijn.’ Of:
‘God is de helper, en hij is de beste
h e l p e r. ’ Ze nam het wrakhout en
schilderde daar schimmen op van bo-
ten. Ze goot versplinterde sloepen,
menselijke resten piepklein in brons.

In de Amsterdamse Upstream Gal-
lery ligt, hangt en staat alles wat
Wood de afgelopen twee jaar maakte.

Het is alsof je loopt door een driedi-
mensionale documentaire. Vier mo-
nitoren, balancerend op aangespoeld
afval, belichten ‘Lampedusa’ op een
manier die je in de statistieken niet
terugvindt.

Dat de lokale bevolking op de kade
staat te applaudisseren als een vis-
sersboot in zwaar weer drenkelingen
heeft gered. Dat er pasta klaarstaat
voor iedereen. Hoe vaak een vluchte-
ling de overtocht waagt, en hoe vaak
hij de dood in de ogen ziet op zee. Die
verhalen keren terug in de versplin-
terde bronzen beeldjes (Unsung
heroes), in de namen van de boten en
in de armzalige resten die op Lampe-
dusa aanspoelen en vertellen van de-
genen die verdronken. En ze keren –
niet in de laatste plaats – terug in het
prachtige, fonkelnieuwe vlot The Me-
dusa never changes dat het hart is van de
tentoonstelling .

Wood is zo’n kunstenaar die niet
makkelijk in de smaak zal vallen bij
particuliere verzamelaars. Daarvoor
is haar werk te lastig aan de muur te
hangen of op te stellen in een beel-
dentuin. De beste plek is een muse-
um, dat ertoe besluit om de hele ten-
toonstelling in Upstream op te ko-
pen. Welk museum wil en kan?

GALERIE
Lucy Wood: Distant Neighbors
T/m 25 juni in Upstream Gallery,
Van Ostadestraat 294, Amsterdam.
Inl: upstreamgallery.nl
vvvvV

Lucy Wood: The Medusa never changes. Foto Upstream Gallery

© Lampedusa belicht
op een manier die
je in de statistieken
niet terugvindt §
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