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Aan het water
Volgens een oud volksgeloof worden de kinderen hier met hoogwater geboren en ik
ben geen uitzondering. Mijn vader zei de dokter overdag dat het geen zin had te
wachten. Ik kwam in de nacht toen jouw territorium het grootst was. Toen ik wenste
ooit in mijn leven een walvis te zien, bracht jij een dode potvis1 naar dit strand. Ik was
jong en voelde me schuldig over de onzorgvuldigheid van mijn wens (of die nou
uitgekomen was of niet, de dode walvis was een trieste aangelegenheid met een alles
doordringende goorheid die toch niets afdeed aan het imponerende van het dier),
maar tegelijkertijd begon de plek in mijn ogen magisch te worden. Ik vertrok naar de
stad, bleef steeds vaker, steeds langer weg en aan die andere kant wist ik niet meer of
jij hoog of laag was. Maar als ik terugkeerde zocht ik elke nacht naar jouw grens. Een
duidelijke grens; hij geeft vaak licht. Een gevaarlijke grens; mensen en paarden 2
verdronken erachter. Soms moest ik ver lopen, soms lag je direct aan mijn voeten. Een
keer had je zelfs het pad meegenomen en verkeersborden scheef getrokken. Maar je
nam niet alleen maar. Toen ik mijn schoenen ver achter me op het strand had laten
staan en jij opkwam en ze meevoerde, bracht je ze als bootjes mijn kant op, helemaal
droog van binnen. Ik arriveerde altijd vanuit dezelfde richting. Alsof ik je beter zou
leren kennen door alleen te komen in de nacht op dezelfde plek en de kleine
veranderingen die tijdens mijn afwezigheid plaatsvonden op te merken. In mijn
gedachten ging de plek steeds meer de vorm van een kamer krijgen, zo'n kamer die
wensen uit laat komen, waar je voorzichtig moet zijn met wat je wenst. Sinds de potvis
probeerde ik niet meer te wensen. Zelfs niet in die momenten waarin de lucht boven
jou me leek te bekogelen met vallende sterren. Toen ik een grote trage meteoriet
voorbij zag schuiven en daarbij een knisperende ruis hoorde, leek dat in theorie niet
mogelijk. Maar veel later vond ik een mogelijke verklaring3 die wonderbaarlijker was
dan wat ik had kunnen bedenken. Door dit soort gebeurtenissen op diezelfde plek,
die me regelmatig de realiteit in twijfel deden trekken, werd dat punt, tussen jou en
waar ik de mensen, de dingen achterliet, een ijkpunt. Vanwege de gevoelsmatige
afstand tot de buitenwereld het meest stabiele dat ik kende, hoewel jij het al sinds
mensenheugenis probeert te laten verdwijnen.4
En nu dreig je zelf te verdrinken. Zoals een gestrande walvis die sterft onder zijn eigen
gewicht.5

Aan een ander
Jij was getuige van het moment waarop dit ijkpunt voor mij een keerpunt werd. Je
was er wel en niet die nacht. Het gebied was vreemd en vijandig en je was er niet
omdat ik van je weg was gelopen. Je stuurde een sms naar de telefoon die ik niet bij
me had.6 Achter een metalen hek - verboden toegang - aanschouwde ik puinbergen
en monsterlijke machines, ik tastte de grond ertussen af en gaf er niets om dat het
misschien gevaarlijk kon zijn bij drijfzand te blijven. Delen van de weke grond
gloeiden neongroen. Mijn immer aanwezige vriend, Noctiluca7 leek niet langer op een
omgekeerd en ongeordend universum maar op buitenaards afval. Alles wat eerder
magisch overkwam leek nu vijandig. De volgende ochtend vertelde mijn vader ons dat
de dijk zou worden opgehoogd 8 en een haven voor aanvoer van materiaal was
aangelegd op precies mijn plek. Hij vond het vreemd en enigszins vermakelijk dat ik
daar zo van geschrokken was en ik had gezien de omstandigheden ook niets tegen
een dijkophoging. Het idee van de kamer was door de jaren zorgvuldig opgebouwd
en ik had daar het gevoel los van de wereld te kunnen zijn, zoals je jezelf kunt afsluiten
wanneer je een deur achter je dicht trekt. Verstoringen kwamen zelden voor. Eén keer
waren er smokkelaars, soms was er een vissersboot met fel licht. Die verstoringen
kwamen altijd extremer op me over dan elders en meestal ging ik me verstoppen,
alsof juist daar, buiten, alles en iedereen een inbreker was. Nu was het alsof de kamer
die nooit muren of een plafond gehad heeft en qua vorm eerder op een bel of koepel
geleken zou hebben, uit elkaar gebarsten was. Weg magie, romantische ideeën,
kinderlijke naïviteit. Die nacht kwam ik erachter dat de stabiele bodem uit losse
zandkorrels bestaat die plotseling alle kanten op kunnen vliegen. Ik zie het nu ook
gewoon in een emmer. Als zand gemengd met water een nacht blijft staan wordt het
een ontzettend stevige ondergrond. Maar het heeft maar één goede dreun nodig om
onmiddellijk in drijfzand te veranderen.9
Wat me opvalt nu ik berichten nazoek op zandreferenties is dat jij, toen alles tussen
ons ineens stuk was, drijfzand als metafoor gebruikte.

Aan de oliemaatschappij
De dijkophoging nam twee jaar in beslag, weer later viel een stuk strand in zee.10
Vervolgens voer een Russisch schip dag en nacht met grote koplampen heen en weer
en spuugde zand van de ene zee naar de andere. Toen ik voor langere tijd terug was
kon ik niet naar dat beschadigde strand met al dat kunstlicht en ging richting het
noorden. Ik kwam langs de plek waar een vissersdorp onder zand en water lag.11 Voor
een dag leende ik een sleutel uit het museum en ging naar de plek waar het ongeveer
zou moeten liggen. Het gaf me een machtig gevoel een sleutel van een gezonken
dorp te hebben, alsof ik alle momenten waarnaar ik niet terug kan gaan als iets
tastbaars in mijn hand hield. Sinds de kustlijn een afspraak is die met zand
voortdurend gecorrigeerd wordt12 leek het mij hopeloos ouderwets dat hier nog iets
groots in zee zou verdwijnen. Maar ik hoefde niet ver te lopen en daar stond, naast
een duindoorbraak en boven een afgrond waar de duinen steeds verder werden
afgesmeten, jullie boorlocatie. Een halve eeuw oud en vrijwel net zolang niet gebruikt.
Ik stond naast de afgrond en bedacht me dat ik ooit een paard reed op de plek boven
mijn hoofd. Het ruiterpad is verdwenen. Verdeeld over alles om me heen. Ik heb
gehoord dat jullie bij deze locatie een rijksdaalder betaalden om boorafval in de
duinen te laten dumpen. Dat daardoor het drinkwater verontreinigd is. Ik heb
gehoord dat er buizen naar de zee liepen waar paars en groen spul uitspoot. Dat dit
allemaal kon omdat de regels toen nog niet zo streng waren. Ik heb gehoord dat de
boorput was ingestort, dat er nog een werd geboord, dat de druk hier ondergronds
zo hoog is dat het een maatstaf is geworden.13 Ik heb gehoord dat de grond onder
jullie verwaarloosde terrein, die zichtbaar al tijden in zee aan het verdwijnen was,
zwaar verontreinigd is. Ik heb gevraagd naar het vuil, naar de opruiming, jullie zeiden
het te weten en maatregelen te treffen als dat nodig zou zijn.14 Maar jullie plaatsten
zand in zakken. En die spoelden weg. En jullie plaatsten weer zand in zakken. En die
spoelden ook weg. Nu het te laat is15 zeggen jullie overvallen te zijn door de snelheid
van de erosie. Jullie kennen de aardlagen hier tot kilometers in de diepte, maar jullie
lijken zo weinig om het oppervlak te geven. Als ik kijk naar hoe jullie hier ooit zijn
begonnen en verderop en in de beide zeeën steeds maar door mogen blijven gaan
lijkt dat gebaseerd op wankele constructies. De zee en het zand hebben geen
boodschap aan afwijkende schattingen en in zee geloosde beloftes.
Hebben jullie ooit tegen een emmer nat zand geschopt?

Aan het zand
Na wat ik te weten kwam over de grond die ik nooit eerder in twijfel trok, over
aanwassen en afvallen, verweking, dijkophoging en bodemdaling, voortdurend heen
en weer getrek tussen jou, de wind en het water, is het enige wat ik wil jou onder
controle zien te krijgen. Als ik jou bij elkaar kan houden en doorzien kan ik misschien
het idee krijgen dat de grotere situatie onder controle te houden is. Het liefst wil ik
een fundering voor de denkruimte van de kamer terug. Ik wil niet steeds moeten
denken aan trekvogels die nooit meer terugkomen en helverlichte industriële
constructies. Ik wil de ruimte terug waarin ik kon fantaseren over wezens van
mythische proporties en contact met het universum. Die ruimte ontstond bij een
gevoel van vrijheid, maar de enige die vrij lijkt te zijn ben jij. Op welke manier en in
welke hoeveelheden jij je gaat verplaatsen weet niemand. Wat je op dit moment doet
wordt nauwkeurig bijgehouden. Men probeert je beter te leren begrijpen16 omdat jij,
ondanks dat de gezegdes over jou spreken van geen grip, de komende tijd onze
houvast bent. Ook al zal er een moment komen waarop jij en de dijk geen partij meer
zijn voor het water. 17 Je grilligheid bleek toen ik het simpele idee had om een
zandloper te maken, je wilde helemaal niet constant lopen. In de zomer meer dan in
de winter en toen ik je helemaal schoon en in mijn ogen perfect gemaakt had, ineens
helemaal niet meer. Telkens als je vastliep zocht ik tussen korrels naar de reden. Ik
kwam vaker te laat omdat ik onverwachts op jou moest wachten. Toen iemand vroeg
hoe het met het zand ging, zei ik: "Het zand is onbegrijpelijk". 18 De
onvoorspelbaarheid van mijn kleine experimenten met jou lieten me onbewust citeren
uit dat onheilspellende onzekerheidsrapport van de oliemaatschappij. 19 De
geologische term waar jij onderdeel van bent is vaagbodem.20 Die term staat je goed,
want de bodem die uit jou bestaat is gevoelig, rusteloos en altijd onderweg.
Tegelijkertijd kun je een stevige bodem vormen als je niet verstoord of gedwongen
wordt, anders had de walvis nooit kunnen stranden. Ik vraag me af in hoeverre jij jezelf
blijft, je raakt steeds meer vermengd met van alles; momenteel dat wat de
oliemaatschappij niet opruimt en wat overboord en uit elkaar valt21 zoals jij in de
pigmentmachine. Om een begin te maken te proberen te begrijpen wat er gaande is
met het hele alles waar wij afhankelijk van zijn, ging ik uit van één duidelijke plek en
één duidelijk materiaal, maar zelfs dat bleek met zoveel verweven dat elke oplossing
tevens aanstichter was van meer vragen. Hoe kan een verhaal als dit lokaal en
overzichtelijk blijven als het springtij dat de boorlocatie wegspoelde wordt
veroorzaakt door de maan? Als het water waarin de zee verdrinkt van de Zuidpool
komt?22 Als het zo is dat een storm op de zon walvissen kan laten stranden23 en het
licht van een meteoriet mijn haren kan laten ronken? Bestaat er iemand die overzicht
heeft over al dit soort interacties? Ik wil jou, de bodem onder mijn voeten, het liefst
onberoerd laten. Maar ik gebruik ook wat onder jou vandaan gehaald is. Alles wat ik
gebruik is zoveel landschappen ontnomen.
Als ik denk aan jou als de bodem die zinkt en de zee die verdrinkt en hoe
onomkeerbaar de koers van een toekomst die alleen maar verlies lijkt te voorspellen24
overkomt, schiet me steeds deze zin te binnen: "Te dikwijls echter regent het op iets
wat al doorweekt is."25
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