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KRITISCHE KUNST ROND 
KLIMAAT EN ECOLOGIE

BENEDENWERELD (4 hoofdstukken)
2. Climate of concern – 9 juli t/m 11 
september 2022
3. Verstrengeld leven – 24 september 
t/m 27 november 2022
4. Stilte voor de storm – 11 december 
2022 t/m 12 februari 2023
Radius, Delft
di-zo, 12.00-18.00 uur, 10 euro

Een hologram van een kamelensnuit laat zien hoe 
het schip van de woestijn zich heeft aangepast 
aan een droog klimaat. Het orgaan stelt het dier in 

staat waterdamp uit de lucht op  te nemen om het bloed, 
de ogen en de hersenen te koelen. Dit kunstwerk van 
Susanne M. Winterling is een voorbeeld van overleven 
zonder menselijk vernuft, maar louter door de kracht 
van de natuur. De natuur overwint altijd. 
In desert times is een van de dertien werken, waaronder 
zes video’s, die tot 26 juni te zien waren in Oceans are 
emotions. Het is hoofdstuk 1 van de openingsexpostie 
Benedenwereld van het nieuwe kunstcentrum Radius in 
Delft, geïnspireerd op de gelijknamige roman van Robert 
MacFarlane. De eerste afl evering van de tentoonstel-
ling gaat over de mondiale watercrisis. Een toepasselijk 
thema, want het museum is ingericht in het ondergrond-
se waterbassin van de watertoren dat bestaat uit drie 
concentrische cirkels. 
‘Klimaatverandering is abstract. Kunstenaars hebben de 
taal om dat begrip beter te defi niëren en inzichtelijk te 
maken op een visueel aantrekkelijke manier’, zegt Radi-
us-directeur en -oprichter Niekolaas Lekkerkerk. ‘Kunst 
kan een voorstelling maken hoe het hoofd te bieden aan 
klimaatverandering, de politiek kan dat niet.’
De meeste installaties zijn maatschappijkritisch, tegen 
het activistische aan. Soms op een simpele manier, zoals 
een kring op de vloer gevormd door gekochte waterfl esjes. 

Kunstenaar Müge Yilmaz vestigt hiermee de aandacht 
op de privatisering van water door multinationals. Het 
universele recht op toegang tot schoon drinkwater komt 
hierdoor in gevaar. Soms worden er inheemse gemeen-
schappen door uitgebuit. De Colombiaanse Carolina 
Caycedo maakte een boek dat als een accordeon is uit 
te vouwen tot een kronkelende rivier. Het boek bevat 
beelden van lokale gemeenschappen die getroffen zijn 
door privatisering van riviersystemen in Midden- en 
Zuid-Amerika. De plaatselijke bevolking is de toegang 
tot water ontzegd. Dat ook de natuur kan leiden onder 
wateronttrekking toont de video van Lukas Marxt. De 
Salton Sea in Californië was vroeger een populaire vakan-
tiebestemming voor vogelaars. Nadat het meer werd leeg 
getrokken voor industriële landbouw is de plek veranderd 
in een verwoest en onvruchtbaar landschap.
Enkele werken zijn meer beschrijvend, zoals dat van 
Xandra van Eijk. Zij en haar team maakten in Zwitserland 
een 3D-scan van de bovenkant van een terugtrekkende 
gletsjer. Die beelden van de ijsbrokken werden omgezet 
in 3D-replica’s van wit bioplastic. Gelukkig hebben we de 
replica’s nog. 
Meeste indruk maakt River Oracle, van een collectief 
vrouwen, dat vertelt over de ecologie van de Rijn. Grote 
blauwe lappen stof hangen omlaag vanaf het plafond en 
zijn bedrukt met de techniek van cyanotypie. Grappig is 
dat de wanden van het lege waterbassin dezelfde grillige 
afdrukken laten zien, gevormd door cyanobacteriën 
(blauwalgen) in het water. Bij aanraking van de doeken 
hoor je ‘orakelgeluiden’ van de Rijn: havens, scheepswer-
ven, energiecentrales, toeristen. De mens heeft andere 
waterlichamen nodig om te bestaan, luidt de boodschap. 
Een bijzondere tentoonstelling, enig in zijn soort. Jammer 
dat er nauwelijks mogelijke toekomstvisies over de 
samenhang van mens en natuur te bewonderen zijn. Een 
gemiste kans, die misschien in de komende hoofdstukken 
kan worden rechtgezet. 

Met cyanotypie bedrukte doeken vertellen over de ecologie van de Rijn in het eerste hoofdstuk van Benedenwereld.

RECENSIE

DOOR PETER DE JAEGER_Het nieuwe Delftse kunstcentrum Radius toont in haar 
openingsexpositie kritische en activistische kunst om het debat over 
klimaatverandering aan te slingeren. Bionieuws bezocht hoofdstuk 1 van 
een bijzonder vierluik. 

Eigenlijk bestond het al, een boek dat met rönt-
genstraling dwars door vacht, veren, vlees en 
spieren kijkt naar het binnenste van dieren. Nota 
bene afkomstig van dezelfde fotograaf. Maar dat 
mag de pret niet drukken. Net als kinderboek Bin-
nenstebinnen toont Doorgelicht wederom prach-
tige röntgenkunst, met details om van te smullen: 
van een bot in de tong van een gans tot de witte 
korrels in de kop van een inktvis. Korte teksten 
van Bram Langeveld, bioloog en conservator van 

het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, verge-
zellen de foto’s en wijzen op bijzonderheden. Met 
honderd diersoorten resulteert het in een uiterst 
divers palet aan normaal onzichtbare dieranato-
mieën dat geen bioloog mag missen. (SVS)

DOORGELICHT – HET DIERENRIJK MET 
RÖNTGEN BLOOTGELEGD
Bram Langeveld en Arie van ‘t Riet
Hardcover, 192 pagina’s, 29,95 euro

Onweerstaanbare röntgenkunst in herhaling

Lessen van loopkevers
ECOLOGY AND CONSERVATION OF THE DUTCH GROUND BEETLE 
FAUNA – Hans Turin e.a.
Hardcover, 452 pagina’s, 99 euro

Voor loopkeverfanaten is dit ideale zomerliteratuur. Een 
compleet overzicht van 125 jaar onderzoek naar 320 soor-
ten loopkevers die met ingegraven blikjes zijn gevangen op 
2.850 vindplaatsen in vrijwel alle Nederlandse landschap-
pen. Verspreidingsonderzoek in het voetspoor van de legen-
darische ecoloog Piet den Boer (1926-2018), die vooral 
loopkevers ving in de duinen van Meijendel en rond Dwin-

gelderveld bij Wijster. De monografie geeft tal van verspreidingskaartjes en fo-
to’s van betrokken loopkeversoorten en landschappen. Het toont de lessen 
van 125 jaar loopkeveronderzoek en ook de enorme fascinatie en liefde van  
carabidologen voor deze kleine bodembewoners: van gouden schallebijters 
(Carabus auratus) tot strandzandloopkevers (GVM)
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Introductie tot de insectenwereld
VUURVLIEG, MIER EN VLINDER – HET VERBORGEN LEVEN VAN 
INSECTEN – Petra Vijncke
Paperback, 336 pagina’s, 24,50 euro

‘Wat mensen niet begrijpen, jaagt hen vaak de stuipen op het 
lijf’, schrijft natuureducator en natuurgids Petra Vijcke in de 
inleiding van Vuurvlieg, mier en vlinder. Zoals legboren van 
sluipwespen die onterecht het label vervaarlijke angel krijgen 
of een libel die zogenaamd kan steken. Vijncke zet insectenfa-
bels recht door de lezer mee te nemen in de vaak geheime 
wereld van zespotigen van de Lage Landen, van eitje tot larve, 

nimf en imago. Een boek over onder meer sluipmoordenaars, camouflage-
meesters en casanova’s onder de insecten. Maar ook met trucs om insecten te 
vinden, simpele determinatietips en handvatten om insecten te helpen overle-
ven in een sterk veranderende wereld. (SVS)

Vogelen met een missie
DE SOORTENJAGER – OVER VOGELAARS, TWITCHERS EN 
SCHAAMSOORTEN – Remco Daalder
Paperback, 200 pagina’s, 22 euro (e-book 14 euro)

De Amsterdamse stadsbioloog Remco Daalder ziet in 2015 
een boek waarin men vogelsoorten kan afvinken, en blijkt na 
veertig jaar vogelen zelf tot 796 soorten te komen. Prompt 
stelt hij zichzelf tot doel voor zijn 60ste de duizend soorten te 
halen, nog vier jaar te gaan. Het resulteert met De soortenja-
ger in een dagboekachtig, vlot geschreven verslag. Daalder 
schuwt kritische kanttekeningen op soortenjagen niet; als hij 

dankzij een gids in vijf minuten tien nieuwe vogelsoorten spot in Sri Lanka, 
schept dat geen voldoening. Gelukkig vindt hij de duizendste soort wel hele-
maal zelf: gewoon de beflijster, in de Kennemerduinen. (AK)

Fascinerende biodiversiteit
OP DE SCHOUDERS VAN DE NATUUR
Anne Sverdrup-Thygeson
Paperback, 270 pagina’s, 22 euro

Vele anekdotes en korte verhalen beschrijven hoe de natuur 
en onze maatschappij onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Bijzondere hoofdstukken uit de geschiedenis die wisse-
lend beschamend, verbazend en een tikkeltje gruwelijk zijn, 
grijpen de aandacht en laten deze niet snel weer los. De 
mens en de natuur beïnvloeden elkaar al sinds jaar en dag. 
Door de opzet van alle losse verhalen die binnen de context 

van het overkoepelende hoofdstuk passen leest het boek vlot weg. Bij som-
mige stukjes moet men wel een beetje zoeken naar de biologie, maar uit elk 
verhaal spreekt de waardering voor de wereld om ons heen. (BN)


