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Lawines razen
S chrijver
Herman Vuijsje
en kunstschilder
Jan Groenhart
wandelen acht
weken langs de
kust en doen
verslag in woord
en beeld.
Afl. 6: Wind en
s c hu i m .

V olle kracht achteruit! Door de la-
ge waterstand is de zelfgebouw-
de steiger op de Vliehors, een
frêle Aziatische bamboecon-

structie, onbruikbaar. Een noodsteiger
moet uitkomst bieden, maar De Vriend-
s ch a p, die als beurtschip Texel met Vlie-
land verbindt, is een meter te ver aange-
land en moet een nieuwe aanloop nemen.
Het doet nogal behoorlijk aan D-Day den-
ken, zoals ons landingsvaartuig het
strand opschuift, begeleid door het
boordgeschut van de straaljagers even
verder op de Vliehors.

Met kunst- en vliegwerk wordt een
loopplank uitgelegd en met nog meer
halsbrekende toeren worden de dagjes-
mensen die terugkeren naar Texel erover-
heen geholpen, sommigen met hun trou-
we viervoeter amechtig tegen de bejaarde
borst geklemd. Bij het afvaren komt De
Vriendschap niet los maar blijft steken in
het zuigende zand. We zien hoe de schip-
per iedereen naar de achtersteven diri-
geert. Heen en weer springen en op el-
kaars schouders klimmen hoeft nog net
niet – ze komen vrij.

Waar in Nederland vind je iets zo avon-
t u u r l i j k s? We zijn hier aan de f rontier van
de regelstaat, het wilde noorden, de repu-
bliek Vlieland, waar de lui van de vaste
wal met hun voorschriftjes niks te vertel-
len hebben.

De straffe noordwester heeft niet alleen
het water bij de steiger weggeblazen, maar

ook grote schuimvelden het strand opge-
stuwd. Bij de waterlijn vormen zich krui-
ende en afbrekende ijsmassa’s, lillende li-
chaamskwabben, velden van ge s m o o rd e
bloemkool met kaassaus en drijvende ei-
landen met deinende berg formaties.

En draai je een beetje mee om de juiste
zonrichting te vinden, dan blijkt al dat
bijeengeblazen schuim te bestaan uit fon-
kelende edelstenen, geslepen in alle kleu-
ren van de regenboog. Móóier dan edel-
stenen, want het kleurenspectrum ver-
schiet gedurig waar je bijstaat. Wie heeft
dit in ’s hemelsnaam allemaal bedacht?

Overal spectaculaire cascades, opwaai-
ende vlokken – lawines razen. Met onze
helikopterview annex tijdversneller zien

we ijsbergen over de oceaan zwalken. En
het gletsjerijs van opeenvolgende ijstij-
den over het land schuiven en zich weer
terugtrekken, eindmorenen achterlatend
in de vorm van schuimkragen.

Het is een drie-, vierdimensionale ror-
schachtest, dat schuim, die de diepste
aanvechtingen van de beschouwer bloot-
legt. Bij mij roept het zenuwachtig pulse-
re n het beeld op van zo’n kunstmatig
brein waarmee een gekke professor de
wereldheerschappij wil veroveren.

„Waaraan doet het jou denken, Jan?”
„Aan drilpudding. En een matras.”
„Mmmm, inderdaad... welke eenzame

strandwandelaar kan ongevoelig blijven
voor die gespannen en vibrerende ronde

vormen die uitnodigen om er eens een
ferme pets op te geven, maar voor je de
daad bij het woord kan voegen
uiteenspatten en ver-
waaien in de bries?
Ach, ’t is niets dan
lucht en leegte, al-
les is ijdelheid.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/07/mantelmeeuw-a3969319
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/07/mantelmeeuw-a3969319
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/25/daar-zijn-de-meeuwen-weer-a3958125
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/25/daar-zijn-de-meeuwen-weer-a3958125
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/25/daar-zijn-de-meeuwen-weer-a3958125
https://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_728549_en.html
https://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_728549_en.html
https://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_728549_en.html
https://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_728549_en.html
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2019.0405#d26103691e1
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsbl.2019.0405#d26103691e1
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/11/de-muis-is-moeilijk-te-stoppen-a3969766
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/11/de-muis-is-moeilijk-te-stoppen-a3969766
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/11/de-muis-is-moeilijk-te-stoppen-a3969766

