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Het kunstenaarsduo 
Zuijderwijk-Vergouwe 
fotografeert landschappen 
zoals je die nog nooit hebt 
gezien. Ze prikkelen ons 
na te denken over onze 
verhouding tot de natuur.

Door Jeroen Bos

‘Carrara #06’ en 
‘Carrara #07’, 
foto’s genomen 
in de vermaarde 
Italiaanse mar-
mergroeven.





Links: 
‘Montséret #01’.
Rechts: 
‘Looking for 
Inua #03’.





A
l ruim vier 
jaar trekt het 
kunstenaarsduo 
Daan Zuijder-
wijk en Maaike 
Vergouwe met 

een zelfgebouwd huis op wielen 
door Europa. Ze zoeken verstilde 
landschappen, die Zuijderwijk fo-
tografeert. Maar, belangrijker nog, 
hun omzwervingen zijn ook een 
persoonlijke zoektocht naar een 
andere manier van leven, dichter 
bij en in harmonie met de natuur.

Hun project heeft als titel 
Looking for Inua, oftewel: een zoek-
tocht naar het goddelijke in alles. 

‘We onderzoeken met onze 
reizen en fotografie andere stand-
punten en perspectieven’, vertelt 
Zuijderwijk. In zijn vorige leven 
reisde hij de wereld over voor com-
merciële fotografieopdrachten. Zo 
kwam hij terecht bij natuurvolken 
in Alaska en het Amazonegebied. 
Zij kijken, of keken (want vooral in 

Alaska is de westerse levensstijl al 
ver doorgedrongen), anders naar 
de natuur dan wij gewend zijn. De 
natuur is voor hen meer bezield.

Hoe je naar de natuur kijkt is 
cultureel bepaald, legt Zuijder-
wijk uit. Onze eigen blik is sterk 
beïnvloed door monotheïstische 
godsdiensten. ‘Die blik op de na-
tuur moeten we herzien’, meent 
hij. ‘De mens kan niet langer zo 
centraal staan.’

 Door te kiezen voor een noma-
disch bestaan, laten Zuijderwijk 
en Vergouwe zien dat een andere 
relatie tussen mens en natuur 
mogelijk is. ‘We wilden loskomen 
van de maatschappij en zoeken 
naar nieuwe wegen om ons leven 
te leiden’, vertelt Zuijderwijk. ‘We 
ontmoeten nu veel mensen en 
komen op mooie plekken.’

Ze bezochten onder meer de 
marmergroeven van Carrara, in 
Italië, en reisden naar de kop van 
Zweden, waar ze een tijd optrok-

ken met een Sami-rendierhoeder.
Overdag zoekt het stel met hun 

drie dochters naar geschikte 
locaties om te fotograferen. Dat 
kan een rotspartij zijn of een 
oeroude boom. Na zonsondergang 
zet Zuijderwijk zijn camera neer 
en opent de lens. Hij voert dan 
een choreografie uit met gekleurd 
licht, variërend van helder blauw 
tot fluorescerend roze of een 
zachte goudkleur. Sommige delen 
beschijnt hij met fel licht, andere 
blijven donkerder of krijgen een 
iets andere kleur.

Een leeg palet
Het duurt ongeveer acht minuten 
voor de opname van de foto klaar 
is. Soms zie je het verstrijken van 
die tijd terug in de vorm van een 
klein lichtstreepje in de donkere 
hemel: een ster die iets is verscho-
ven aan het firmament.

‘De nacht is voor mij als een leeg 
palet’, vertelt Zuijderwijk. ‘Ik kan 
kiezen wat ik er met licht aan toe-
voeg of juist niet aan toevoeg. Zo 
kan ik een andere realiteit creëren. 
Althans, het onderwerp veran-
dert niet, maar onze perceptie 
ervan wel. En zo zijn de foto’s een 
symbolische uiting van waar het 
ons om gaat: het herijken van onze 
waardering van de natuur.’ q

FOTO-EXPOSITIE
De tentoonstelling Looking 
for Inua, van Zuijderwijk-
Vergouwe, is t/m 3 oktober te 
zien in Het Blauwe Paviljoen, in 
’s-Hertogenbosch. zuijver.com

Foto’s gemaakt 
in Zweden:  
links ‘Laponia 
#01’ en rechts
‘Holmhällar 
#01’.


