
DANSEND PLANKTON, of de kunst van het onooglijke 

De vluchten van zwermen spreeuwen, de wording van een salamander, de geboorte van 

een watervlo - wat Jan van IJken in de natuur tegenkomt, en vervolgens filmt en fotografeert 

wordt steeds kleiner. Planktonium is daarvan het meest recente resultaat. Maar tijdens dit 

inzoomen op de kleinste organismes lijkt het belang ervan alleen maar te groeien. Zonder 

plankton geen leven op aarde, noch in het water, noch op het land. Het beeldend onderzoek van 

Van IJken maakt dat je steeds meer onder de indruk raakt van de kwetsbaarheid van alle 

natuurlijke processen tot in de kleinste levensvormen die zich afspelen rond de mensen die zich 

het middelpunt wanen van de natuur. 


	 Van IJken lijkt zo wel op een hedendaagse Antoni van Leeuwenhoek, de 17e eeuwse 

onderzoeker die met zijn microscoop in Delft een grondlegger werd van de microbiologie, toen hij 

zijn eigen tandplak en zijn eigen sperma onder de microscoop legde, zag hij tot zijn verbijstering 

allemaal krioelende ‘beestjes’. Ook Van IJken bekijkt uit nieuwsgierigheid de meest eenvoudige 

levensvormen die in zijn naaste omgeving voorkomen, om ze daarna stilstaand én in hun 

beweging vast te leggen. Hij vist ze op uit Nederlandse plassen en slootjes, of uit de modder van 

de Waddenzee. In dat proces gebeurt er iets dat Van Leeuwenhoek niet kon, namelijk het 

vastleggen van die beelden. Daarvoor moesten we wachten tot de eerste experimenten met 

gevoelig papier en metaal in de 18e eeuw (door de Duitsers Johann Schulze, Johann Kniphof, en 

de Oostenrijker Alois Auer), de 19e eeuwse ‘chronofotografie’ van de Fransman Etienne-Jules 

Marey en de eropvolgende eerste timelapse film van de Zwitser Julius Ries die in 1907 de 

bevruchting en wording van een zeeëgel vastlegde in twee minuten op 20 meter film. De rol van al 

deze wetenschappers wordt vaak over het hoofd gezien bij de ontwikkeling van fotografie als 

beeldende kunst. Hun technieken moesten ook nog aanzienlijk vereenvoudigd en goedkoper 

worden, voordat kunstenaars als Van IJken vast konden leggen hoe de allerkleinste organismes 

eruit zien, hoe ze bewegen, hoe ze zich vermenigvuldigen en tenslotte welke patronen ze maken 

als ze in groepen leven.


	 Het zichtbaar maken van wat met het blote oog niet zichtbaar is, is een fascinatie die al 

eeuwen bestaat. Maar een groot publiek werd er pas in de jaren zestig van de vorige eeuw op een 

indringende manier mee geconfronteerd toen zulke ongelofelijke beelden op grote schaal werden 

verspreid door nieuwe massamedia. Het gebeurde van twee kanten, en bijna gelijktijdig. In 1965 



publiceerde het Amerikaanse Life Magazine de eerste (kleuren)foto’s van de menselijke foetus in 

wording gemaakt door de Zweedse fotograaf Lennart Nilsson. Vier jaar later maakte Neil 

Armstrong de eerste kleurenfoto’s op de maan, terwijl hij zelf live in zwart/wit op televisie te zien 

was als de eerste mens die op de maan stond. De kwetsbaarheid én de schoonheid van het leven 

op aarde werd zo in korte tijd door twee revolutionaire fotografische en filmische momenten voor 

iedereen duidelijk gemaakt. Het was indrukwekkend, overrompelend - en mooi. Hoe dichterbij je 

komt, hoe mysterieuzer de natuur wordt. Dat de ontwikkeling van fotografische en filmische 

technieken op micro-niveau er ook nog voor hebben gezorgd dat zo langzamerhand het hele 

lichaam van binnen met minuscule camera’s door artsen live te bekijken is, en er zo zelfs op 

afstand levensreddende operaties mogelijk zijn met robots, heeft het ontzag voor het mysterie 

alleen maar vergroot.


Van de eerste plantenfoto’s van Henry Fox Talbot tot en met de door anonieme techniek 

gemaakte beelden van het Covid-virus of de planeet Jupiter van de nieuwe James Webb 

telescoop, valt de formele schoonheid van die onbekende want met het blote oog onzichtbare 

vormen vaak het eerste op. Je ziet volmaakte cirkels en ellipsen, identieke helften, perfect 

vermenigvuldigde patronen. Je ontkomt er niet aan als kijker om vast te stellen dat er ‘een 

systeem zit’ achter zoveel geometrie. Voor de een is dat sinds de Verlichting het effect van de 

groeiende wetenschappelijke kennis die schoonheidservaringen bieden, van de biologie, de 

natuurkunde, de scheikunde tot de wiskunde. Anderen knopen daar minder cerebrale, religieuze 

gevoelens aan vast (‘zoiets kan alleen de meesterhand van een God bedenken’). 


	 Enter Jan van IJken - in de traditie van zoveel meer hedendaagse kunstenaars die de 

wetenschap gebruiken om te laten zien wat de sublieme ervaringen van mensen met natuur 

kunnen zijn (zoals in het I-pad werk van David Hockney). Van IJken transformeert die met 

verschillende technieken, met gebruik van licht, kleur en tijd tot een nieuw geheel. Hij registreert 

niet alleen, zoals dat in een ‘gewone’ wetenschapsfilm nu al ruim honderd jaar tot fascinatie van 

velen gebeurt. Hij confronteert een kijker niet louter met op zichzelf al complexe vormen, kleuren 

en bewegingen - van zwermen spreeuwen tot een druppel plankton. Hij kiest uit een rijkdom aan 

materiaal de vormen, bewegingen en processen die de eenmalige, vluchtige kennismaking met 

zulke beelden in de natuur, of via nieuwsmedia, intensiveert en onontkoombaar maakt. Ze 

nodigen uit tot reflectie. 




	 Door de vormen die Jan van IJken in Planktonium kiest, ontdoet hij de verschillende 

organismes die plankton vormen van hun alledaagse, bijna banale context. Hij geeft een idee van 

hun verbijsterende variëteit aan verschijningsvormen en kleuren. Hij laat verschillende stadia van 

ontwikkeling zien, toont hoe ze samen nieuwe vormen maken, en hoe de ‘organisatie’ tussen al 

die vormen verloopt. Maar hij gebruikt geen narratieve structuur, zoals in een eerder project, 

Becoming, waar hij de ontwikkeling van een salamander laat zien, van conceptie tot ‘geboorte’. 

Onderzoek is ook niet het doel van dit kunstwerk. In de film die van het project Planktonium is 

gemaakt, krijgen we niet te zien of te horen welke (Latijnse) namen de verschillende organismes 

hebben (dat is alleen te lezen in dit boek). En ook niet welke unieker zijn dan andere, waar we ze 

kunnen vinden, en welke het meest bedreigd zijn (allemaal tenslotte). Van IJken doet iets anders: 

hij verbijzondert het meest onooglijke. Door aan de filmbeelden ook nog muziek toe te voegen, 

een speciale compositie van de Noorse Jana Winderen die daarbij natuurgeluiden van onder 

andere schelpen en walvissen gebruikte, lijkt het of het plankton danst (in het fotoboek moeten 

die muziek en beweging erbij gedacht worden). Het is in principe een eindeloze dans, van 

ongelijksoortige organismes, die zo toch een geheel gaan vormen door het begin en eind van de 

film waarin ze voorkomen - of van de eerste tot de laatste bladzij van dit boek. Er is evenmin een 

ordening aangebracht: van simpele tot meer complexe organismes bij voorbeeld. Ze zijn alleen 

enigszins gerangschikt naar kleur en vorm. Planktonium is zo noch een encyclopedie, noch een 

staalkaart – al zou de Latijns-aandoende fantasienaam anders doen vermoeden. Het is het geheel 

aan verschijningsvormen die tegelijkertijd moeten overweldigen.


	 Met zijn projecten sluit Van IJken aan bij een verbeelding van natuurverschijnselen die een 

nieuwe sensatie op moeten roepen, en geen simpele herkenning of ontdekking van iets dat je tot 

dan niet had gezien (zoals een afbeelding van een virus of een onbekend sterrenstelsel). Met 

elkaar leiden de beelden in Planktonium tot een sublieme ervaring. Die ervaring is niet onmiddellijk 

verbonden met het herkenbare, maar wel met de ervaring van natuur in zijn meest ‘uitgeklede’ 

vorm. Van IJken staat met veel beelden in Planktonium in de traditie van de absolute film en 

fotografie uit de jaren twintig, zoals de visuele composities van Ruttmann, Richter, Fischinger en 

Eggeling, het werk van surrealisten als Man Ray, in de meest abstracte beelden in die van 

naoorlogse schilders als Pollock, Newman of Rothko, en van de Wiener Aktionisten Arnulf Rainer 

en Günter Brus die in de jaren zeventig het werk van hun plaatsgenoot Auer herontdekten. Ze 

vragen om stilte, geduld, aandacht en een open oog.




	 Daarnaast heeft Planktonium van Van IJken zeker activistisch potentieel. Het project is 

vast óók te gebruiken in een politieke discussie over de vernietiging van het aardse ecosysteem 

door het opstoken van fossiele brandstoffen. Plankton is daar het eerste niet-menselijke 

slachtoffer van, waarna de rest van de voedselketen volgt. Maar in deze beelden staat niet 

centraal wat klimaatverandering of microplastics aanrichten. Dat kan iedereen zelf wel bedenken. 

Al zouden de simpele maar effectieve affiches met ‘Dag vissen, Dag vogels, Dag bloemen, Dag 

mensen’ die begin jaren zeventig van de vorige eeuw door Milieudefensie werden verspreid en 

voor veel vensters werden gehangen, weleens een hedendaagse transformatie met plankton 

kunnen gebruiken. Alle beestjes helpen.



