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Meer Parkzicht

Monet is niet ver weg in deze
moderne kunstenaarstuin
Parkzicht In het Amsterdamse Erasmuspark heeft Elspeth Diederix een
kunstenaarstuin aangelegd. Het doet Wim Pijbes denken aan de tuinen van
Monet.

27 mei 2021 Leestijd 3 minuten

Kunstenaars hebben ons leren kijken naar de natuur. En daarom noemen
we een mooi bostafereel ‘schilderachtig’ en een sfeervolle zonsondergang
‘een plaatje’. De natuur is immers de leermeesteres van de kunst – daarom
hebben kunstenaars zich altijd aangetrokken gevoeld tot de natuur: Natura
Artis Magistra. Ook Elspeth Diederix die in het Amsterdamse Erasmuspark
vijf jaar lang (en hopelijk meer) de vrije hand heeft gekregen om hier haar
eigen Miracle Garden te scheppen. Daarin is ze glansrijk geslaagd.

Het Erasmuspark zelf is een aardig
wijkpark dat na lange tijd van
ernstige verwaarlozing in 2001
grootscheeps werd gerenoveerd.
Maar parken zijn nooit af en dit
sympathieke parkje, goed van
afmeting, met volgroeide bomen en
een mooie aanleg, zou nog zoveel
beter kunnen. Mogen die
bouwhekken, foeilelijke plastic
plaskruizen en plees alstublieft
weg? Ieder stadspark hoort over
schone toiletten te beschikken en
die mogen er trouwens ook mooi
uitzien. Welke architect ontwerpt
nu eens een functioneel, goed te
onderhouden openbaar parktoilet?

Voor schoonheid loop ik snel door
naar de Miracle Garden, volgens
Diederix ‘een laboratorium voor
bloemwonderen’
(www.themiraclegarden.nl).
Wanneer de kunstenares mij op een
frisse middag in mei rondleidt,
vertelt ze enthousiast over haar liefde voor bloemen en planten. Deze
bieden de inspiratie en letterlijk het werkmateriaal voor haar fotografie. In
aanvulling op haar kunstenaarschap haalde ze recentelijk in de avonduren
haar diploma Vakbekwaam Hovenier en verrijkte haar kunstenaarsblik zo
met botanische kennis.

Opgetogen loopt ze door haar grootste kunstwerk en ik volg haar terwijl ze
uitweidt over exotische bloemen die luisteren naar namen als Caribbean
Dream, Tequila Sunrise en de Teunisbloem Sunset Boulevard. Verderop in
deze microkosmos toont ze mij de betoverende schoonheid van de
Mariadistel, siererwt en zwart fluitenkruid. Een bos roze-witte akelei
bijgenaamd Petticoat Pink doet deze mooibloeier alle eer aan en ik vraag me
af wat er eerder was, de petticoat of de naam van deze aandachttrekker die
in vorm en kleur exact eender is.

Diederix’ eigentijdse kunstenaarstuin staat niet op zichzelf. Ik moet denken
aan de beroemde tuinen van de Franse impressionist Claude Monet in
Giverny die met hun overdadige kleurenpracht van een betoverende
schoonheid zijn. Volgens de schilder zelf zijn meesterwerk: „Mon plus beau
chef-d’œuvre, c’est mon jardin.” Kunstenaarstuinen van Emil Nolde of Max
Liebermann zijn ook mooi, maar die van Monet staat op eenzame hoogte.

Het valt mij op dat hedendaagse kunstenaars en musea de natuur hebben
herontdekt. Dat blijkt nu overal de musea weer opengaan (met Nederland
schaamtevol als hekkensluiter). In de Botanical Gardens van New York
maakt Yayoi Kusama momenteel furore met een geweldige presentatie. En
het Museum of Modern Art presenteert Broken Nature (met een geweldige
podcast). Dichter bij huis presenteert de Fondation Beyeler in Basel Life
door Olafur Elisasson en de Fondation Cartier in Parijs toont Nature. In
Utrecht opent dit najaar in het Centraal Museum De botanische revolutie,
over de noodzaak van kunst en tuinieren. En Garage Rotterdam presenteert
begin juli Garden State over tuinen, wildernis en hoveniers.

Mijn oog valt ook op Damien Hirst die zich onlangs helemaal heeft
toegelegd op het schilderen van imposante reeksen metershoge doeken met
uitbundig bloeiende kersenbloesems. Helemaal in de traditie van Claude
Monets waterlelieschilderijen. Ook in de wondertuin van Diederix is Monet
niet ver weg. Net als in Giverny wordt ook in Amsterdam haar tuin prachtig
omzoomd door een weldadige wisteria, de deze tijd in volle trossen
bloeiende blauweregen. Straks in de zomer zullen veel planten tot grote
hoogte doorgroeien en ontstaat een geheel nieuw beeld.

Maar het mooiste seizoen wordt misschien wel de herfst, wanneer de
phloxen versterven en regendruppels prachtig blijven liggen op de bladeren
van de Oostindische kers, een van de favoriete planten van de kunstenares.
En wanneer de winter intreedt, zal Diederix’ botanische schepping van dit
jaar weer afsterven om ruimte te maken voor een volgend seizoen. Haar
tuin is een levend kunstwerk dat stemt tot nadenken, tot reflectie. Over
onze relatie met de natuur, over schoonheid, over vergankelijkheid. Want
kunstenaars hebben ons niet alleen leren kijken naar de natuur,
kunstenaars laten ons nadenken over onszelf.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 mei 2021
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Nederland kent vele mooie parken

en tuinen, van kloostertuin tot

schooltuin en van paleistuin tot

rosarium. Sinds de coronacrisis

worden die drukker bezocht dan ooit.

Maar wat zie je als je zo’n park of

tuin bezoekt? Wat is de

geschiedenis? Wat waren de ideeën

achter een bepaalde aanleg? In

‘Parkzicht’ schrij! Wim Pijbes over

Nederlandse tuinen en parken.

Wim Pijbes is oud-directeur van het

Rijksmuseum. Momenteel is hij

directeur van de Stichting Droom en

Daad, een in 2017 opgericht

filantropisch vermogensfonds dat

investeert in het cultureel

aantrekkelijker maken van

Ro"erdam.

Leeslijst Artikel delen Mail de redactie

XTR branded content

‘Algen kunnen de ‘silver
bullets’ blijken voor het
bewaren van de
biodiversiteit’
Robert-Alexandre Poujade strijdt vanuit zijn
positie met name hard voor behoud van mariene
biodiversiteit – bescherming van het leven in zee:
‘De vraag is niet óf verstoorde biodiversiteit in de
oceanen ons leven en onze economieën raakt, dat
doet het al.’

Lees verder
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ROSARIUM

De roos is de koningin der
bloemen, en dat al heel lang
Planten zijn vaak beeldschone brengers
van esthetisch genot, liefde en troost. De
roos voorop, ziet Wim Pijbes in de
rozentuin van kasteel Middachten in De
Steeg.

PARKZICHT

Het Wilhelminapark, ter ere van de
inhuldiging van de koningin

PARKZICHT

Een park dat uitnodigt tot dwalen
en denken, over ruimte en tijd

Lees ook deze artikelen

PARKZICHT

De Tuinen van Mien Ruys zijn een
museum in het groen
In Dedemsvaart vind je de eerste tuinen die in
Nederland als rijksmonument zijn aangemerkt. Wim
Pijbes liep er doorheen als door de kamers van een
huis.
20 MEI 2021

ROSARIUM

De roos is de koningin der bloemen, en
dat al heel lang
Planten zijn vaak beeldschone brengers van esthetisch
genot, liefde en troost. De roos voorop, ziet Wim Pijbes
in de rozentuin van kasteel Middachten in De Steeg.…
25 JUNI 2021

PARKZICHT

Wandelen in beschutte paradijzen
De Amstelveense heemparken zijn wereldberoemd en
behoren tot de mooiste van het land. Wim Pijbes
wandelt er in alle rust en geniet van de inheemse
planten.
15 APRIL 2021

PARKZICHT

Het Wilhelminapark, ter ere van de
inhuldiging van de koningin
In Utrecht staat bij het Wilhelminapark al 123 jaar een
koningslinde, ziet Wim Pijbes. Het park werd geopend
in het jaar van de inhuldiging van de koningin.…
16 JUNI 2021

PARKZICHT

Een eigen tuin, je eigen stukje paradijs
op aarde
Door corona is er meer aandacht voor de eigen tuin.
Wim Pijbes is benieuwd naar de trend op het gebied
van beplanting.
21 APRIL 2021
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‘Bedrijven die ongelijkheid bestrijden én gezonde
winst maken. Dat is de toekomst.’
ESG-analist Delphine Riou van BNP Paribas Asset Management: “Als
iedereen kan meedoen, is dat beter voor iedereen.”

Lees verder
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