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I N L E I D I N G    
 
 
Half maart 2020 vestigden we ons aan Tara Road in Mangawhai en vatte ik het plan op voor 
een ‘oceaandagboek’, met de bedoeling mijn ervaringen met de Zuidelijke Stille Oceaan en 
de wandelingen die daar mee te maken hebben, te beschrijven. Bij onze eerste ontmoeting 
eind februari met de oceaan bij Mangawhai Heads voelde ik dat deze paradijselijke plek me 
volop inspiratie zou geven. Op de rotseilanden, die vanaf ‘ons’ strand altijd zichtbaar zijn, 
was ik vanaf dag één verliefd en ik heb ze inmiddels honderden keren gefotografeerd om ze 
later te kunnen verwerken. 
Maar omdat ik door verhalen te vertellen over een plek deze beter denk te kunnen 
doorgronden, voelde mijn impuls voor een geschreven dagboek als vanzelfsprekend.  
In mijn achterhoofd speelde ook de gedachte: ‘Zo kan ik mooi deze kant van de oceaan 
vergelijken met die bij Muriwai aan de Tasmaanse Zee als ik daar in augustus een maand in 
de ‘artist in residence’ ben. 
 
Het pakte de eerste maanden anders uit. Op 26 maart werd de algehele lockdown in Nieuw-
Zeeland van kracht. We mochten alleen de noodzakelijke boodschappen in de plaatselijke 
supermarkt doen (met 1,5 meter afstand en de nodige restricties in de winkel) en verder 
waren alleen apotheken, doktersposten en ziekenhuizen nog open. Verder dan een paar 
kilometer van je huis verwijderd mocht je niet gaan en bezoek buiten je eigen huishouden 
was niet toegestaan. We volgden het nieuws uit de rest van de wereld op de voet, want 
sinds we op 25 februari in Nieuw-Zeeland waren aangekomen, was de wereld op zijn kop 
komen te staan door het Covid19 virus. De vreugde en de ontspanning van de eerste weken 
van ons verblijf in Nieuw-Zeeland sloegen om naar angst en zorgen om ons thuisfront. 
De keren dat ik aan de oceaan kon zijn in die periode door vanaf de supermarkt in 
Mangawhai Heads of Herman’s praktijk naar het strand te lopen, kon ik mijn hoofd even leeg 
laten waaien. Maar het nieuws kroop mijn lijf binnen en er kwam weinig uit mijn handen. 
De klamme, koude hand die ik steeds om mijn hart voelde vanwege de zorgen om onze 
kinderen, kleinkinderen en dierbaren in Europa moet voor veel mensen vergelijkbaar 
geweest zijn. De afstand tussen Europa en Nieuw-Zeeland leek ineens duizenden mijlen 
verder en onze dierbaren onbereikbaar. 
Een troostrijke gedachte vond ik in het feit dat we merkten dat onze kinderen elkaar op een 
heel positieve manier probeerden te steunen, veel onderling contact hadden en elkaar 
bemoedigden. En die geluiden kwamen er vaker uit Nederland. Misschien zou onze 
samenleving nog iets goeds uit deze crisis halen? 
Maar hoezeer ik ook probeerde mijn zorg om onze kinderen weg te rationaliseren, de angst 
was té primitief. Het zit in het ‘moederdier’ en soms voelde het alsof er een glazen wand 
tussen mij en de prachtige omgeving geschoven was door mijn onrustige stemming.  
Herman spiegelde mijn gevoelens en gedachten, want ook hij maakte zich zorgen, ondanks 
de afleiding van zijn huisartsenwerk, wat door de lockdown anders van karakter was. 
Het gedicht hieronder, dat ik in die periode schreef, beschrijft ongeveer hoe we ermee 
omgingen. 
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We slapen 
onze lichamen  

diep weggezonken  
in zichzelf. 

 
Een hand beroert 

de buitenkant 
 

Terwijl we wegzakken  
als in een rots 

die ons zal wapenen 
tegen de dag. 

 
 

Tijdens de vijf weken van ‘level 4’ van de lockdown maakte ik bijna dagelijks wandelingen 
vanuit ons huis aan Tara Road. Omdat er door de lockdown nauwelijks of geen autoverkeer 
op de weg was, kon ik kilometerslange wandelingen over het asfalt in de omgeving maken. 
In de weekenden deden we dat samen. We ontdekten hoe prachtig de pastorale omgeving 
van ons huis is, hoe weids de uitzichten zijn en hoe helder het licht is.  
Vanaf 27 april (‘level 3’) werd onze bewegingsvrijheid wat groter, al kon ik nog geen echt 
lange wandelingen langs het strand of de klif maken. Maar de lange solitaire wandelingen in 
de meer directe omgeving van ons huis waren me inmiddels goed gaan bevallen. 
Ik schrijf op 28 april: 
Een late namiddag wandeling. Gouden strijklicht streelt over de akkers en heuvels. Bladeren 
wentelen zich nog één keer voor ze loslaten en naar beneden dwarrelen. Ik adem diep, mijn 
pas houd ik zo nu en dan in om het licht en de omgeving in te drinken. 
Alles ademt rust. Koeien draaien hun koppen traag mijn richting uit. Warm licht omlijst hun 
lijven. Anders dan in de vroege ochtend is het geen dampig licht, maar helder en warm.  
Ik ben blij dat ik mijn wandelschoenen aantrok en nog even voor een lange wandeling op weg 
ging. Dit zijn kostbare uren. 
 
Vanaf 13 mei kan ik naar het strand rijden wanneer ik wil en hoef niet meer persé naar de 
supermarkt of met Herman naar de dokterspost in Mangawhai Heads mee te rijden om aan 
de oceaan te zijn. Ik probeer elke week een (veelal beschouwend) stuk te schrijven over die 
ervaringen.  
Je vindt ze op de komende bladzijden, ik hoop dat je met me meewandelt! 
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12-05-2020 
W O L K E N   E N   Z O N 
 
Al twee maanden loop ik ongeveer één keer per week vanaf Mangawhai Heads naar huis. 
Dat is ongeveer negen kilometer.  
Herman zet me dan vroeg in de ochtend op weg naar de praktijk af. Ik loop de laatste extra 
kilometers naar de oceaan, scharrel daar een paar uur als een scholekster rond en loop dan 
terug naar Mangawhai. Zo ben ik de hele ochtend en soms tot in de eerste middaguren op 
pad.  
Langs het hele traject van de oceaan tot en met Tara Road kan ik een voet/fietspad volgen 
(uitzonderlijk voor Nieuw-Zeeland) zodat ik niet op de rijbaan hoef te lopen. Het lopen over 
de asfaltwegen in de omgeving van Tara Road is niet meer zo fijn sinds het verkeer weer is 
toegenomen. Het betekent dat ik vaker de berm in moet gaan en mijn aandacht ook bij het 
gemotoriseerde verkeer moet houden, waardoor wandelen niet zo contemplatief meer is. 
Mijn benen (eigenlijk mijn hele lijf) hebben dat lopen meer dan nodig. Ik ben de afgelopen 
maanden opnieuw verslaafd geraakt aan het ritme van lange wandelingen. Het gestage, vrij 
monotone bewegen: iedere keer de ene voet voor de andere, doet mijn ingewanden goed 
en zorgt dat mijn gedachten een vrijere loop nemen. 
 
Vandaag is het bijna volledig vloed als ik bij de oceaan kom. Het tij schuift hier ieder dag wel 
een uur op. Ik kan niet zo goed inschatten of het water alweer aan het terugtrekken is, of 
nog op zijn hoogste punt moet komen, maar het drijft me wel hoger het strand op.  
Ik ontdek rotspartijen die me eerder niet opvielen. Grijze monolieten vol met uitgesleten 
gaten en scherpe, rechte sporen. Het lijken eeuwenoude zeewezens, zoals ze daar liggen, 
ooit levend en nu versteend en gedoemd langzaam weg te slijten door het water. 
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Het licht is opnieuw spectaculair. Donkergrijze wolken spelen om het hardst met het 
zonlicht. Mijn geliefde rotspartij ver weg in het water wordt aangelicht, dan weer versluierd 
door regenbuien, of opgetild door lichtstrepen aan de horizon en alles wisselt in luttele 
minuten, zelfs seconden. 

 

   
 

   
 
Ik kan niet genoeg krijgen van het licht en de elementen aan dit stukje van de oceaan. 
Soms voel ik de neiging om met kleren en al de zee in te lopen. Me door het prachtige 
zachtgroene water te laten omspoelen, de schuimkoppen langs mijn lijf te voelen en me te 
laten verzwelgen door het spel van kleur, licht en beweging. Om vervolgens mijn aandacht 
weer te richten op de horizon, de lijn tussen lucht en water en minutenlang te turen in de 
verte. Sinds kort mogen we weer zwemmen in de oceaan, maar ik heb er pas één keer weer 
gebruik van gemaakt. De wandeling zelf vraagt tijd en energie en het uitzicht, het zoeken 
naar schelpenringen en het scharrelen tussen de rotsen nemen me volledig in beslag. 
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Er zijn weinig schelpen nu het vloed is, maar op mijn favoriete plek tussen de rotsen kan ik 
toch nog een tijdlang rondscharrelen en me verwonderen over hun hoeveelheid, diversiteit, 
kleur en structuur.  
Ik keer terug over mijn eigen voetstappen in de duinopgang. De sporen die ik een paar uur 
daarvoor achterliet liggen er nog, nat en rul. 
De wind fluit om mijn hoofd als ik omhoogklim, maar zodra ik in de bebouwing van 
Mangawhai Heads ben, kom ik weer in de luwte en voel ik de warmte van de zon door mijn 
natte sweater heen op mijn huid. Uit ervaring weet ik dat mijn vochtige kleding hier vaak in 
no time weer droog en behaaglijk is. Maar de voorzichtige warmte van het magere zonnetje 
voelt koesterend. 
 
Als ik Mangawhai aan het eind van de terugtocht weer binnenloop, komt de pittige geur van 
houtvuren me tegemoet. Na maanden van droogte mogen de mensen nu eindelijk hun 
snoeihout en andere tuinafval verbranden. In de twee maanden van de Lock down zijn de 
meeste tuinen volledig winterklaar gemaakt en in veel ervan liggen grote hopen snoeiafval 
te wachten om in brand gestoken te worden. 
Het ruikt heerlijk en even verlang ik naar onze houtkachel thuis. Jammer genoeg is er hier in 
ons huis geen houtkachel of andere verwarming. We zijn gewapend met warme 
ochtendjassen en twee miniatuur elektrische kacheltjes, maar tot nu toe hebben we ’s 
nachts het dekbed soms nog van ons afgegooid omdat het te warm werd. 
De winter is hier nat maar niet koud verwacht ik. We zullen het snel genoeg merken... 
 
 
 

 
 

Licht, wolk, rots, licht, zee, rots, lucht, wolk 
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Ik ben verliefd op een rots. 

Ik vind de schelpenringen om met hem te trouwen 
 in eindeloze hoeveelheden langs het strand. 

 
Hij ligt daar, stil, verankerd, 

  in zichzelf gekeerd  
en wacht. 

Tot ik genoeg moed verzameld heb 
om naar hem toe te zwemmen 

om gedesillusioneerd terug te keren. 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 20 mei 
G L A Z E N   Z E E 
 
De oceaan wisselt haar uiterlijk net zo vaak als het tij, de wind, het weer en de tijd van de 
dag. De ene keer is haar oppervlak een azuurblauwe spiegel, die in haar kleurnuances haar 
dieptes en ondieptes verraadt. De andere keer is haar oppervlak zilverachtig kwik, 
ondoordringbaar en breekt ze het zonlicht in fragmenten en diamanten. Dan weer verheft ze 
zich en slaan schuimkoppen zich briesend stuk op de zandbanken en de rotsen, terwijl de 
wind kleine zandstormen over het natte strand jaagt. 
 

   
 
Vandaag is ze wild, ondanks het prachtige weer. Ik hoor de golven al razen wanneer ik over 
de heuvel langs de golfbaan in Mangawhai Heads loop. Vanaf het gladgeschoren veld 
verdampt de ochtendnevel en de aarde geurt. Een heerlijk ochtendzonnetje prikkelt mijn 
gezicht.  
Bij de oceaan aangekomen zie ik hoe de golven het hoogste punt van de vloed al bereikt 
hebben, maar moeite hebben om hun ruimte af te staan aan het strand. Boven de hoge 
schuimkoppen komt herhaaldelijk een protesterende sproeinevel omhoog als blijk van 
verachting dat ze terug moeten. 
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Als altijd voel ik zodra ik het strand oploop mijn hoofd rustig worden. Als vanzelf krijgen mijn 
ogen een starende blik en opent mijn borstkas zich. 
Omdat een vervelende rugpijn me plaagt, is mijn tocht over het strand wat minder lang dan 
anders. Maar lang genoeg … ik sta wat vaker stil om naar de golven te turen.  
De zee is onstuimiger dan ik gewend ben, maar tegelijkertijd lijken de golven soms van glas. 
Een fascinerend schouwspel, ik kan er eindeloos naar kijken. Het moment dat het water zich 
opheft, het licht er doorheen valt, voordat de zwaartekracht en het zand het naar zich toe 
trekt is subliem. De transparantie en wisseling in blauwgroene kleuren zijn met een camera 
nauwelijks vast te leggen. Het bevriezen van het moment vlak voor het water neerstort 
neemt een deel van de sprankeling weg. Desondanks maak ik tientallen foto’s, maar meer 
nog neem ik de tijd om me te laten betoveren. 
 

    
 

    
 



 9 

Ik besteed minder tijd aan het klauteren over de rotsen. Het gevaar van pijnscheuten in mijn 
rug door een kleine misstap schat ik hoog in. Maar ik kan het niet laten om over de verste 
rotspartij een eind in de richting van de golven te lopen om een beter beeld op ze te krijgen. 
En bij de poelen, die tussen de rotsen te vinden zijn nu het water zich terugtrekt, ga ik een 
tijd op mijn hurken zitten. Als je maar lang genoeg tuurt zie je hoeveel beweging en leven er 
in die poeltjes eigenlijk is. Ik zie in een van de poeltjes wel tien heremietkreeftje in hun 
geconfisqueerde slakkenhuisjes rommelen. Ze klauteren met huis en al over elkaar heen, 
pulkend tussen de wiertjes en schelpjes om zo hun maaltje bij elkaar te scharrelen. Ik voel 
me net een klein jongetje als ik zo op mijn hurken bij de poeltjes zit. Geef me een schepnetje 
en je maakt me gelukkig. 
 
Dit keer geen volle rugzak met schelpenringen besluit ik, al lijkt het een tijdlang gehurkt 
zitten mijn rug enigszins goed gedaan te hebben. De oermens in mij weet kennelijk intuïtief 
wat goed voor me is… 
Ik vind de skeletrestanten van een zeester, dat op een prachtige manier toont hoe het dier 
ooit opgebouwd was.  
 
Het roept dezelfde bewondering in me op als bij de enorme hoeveelheden ‘schelpenringen’ 
die ik vind. Het zijn de overblijfselen van de schelp van een soort wulk. Dat zie ik aan de 
mooie gedraaide en soms bijna complete schelpen die ik ook vind. Maar het fascinerende 
van hun architectuur is dat het sterkste gedeelte niet stuk slaat op de rotsen en dus veel 
langer bewaard blijft dan de hele schelp. En al die miljoenen ‘schelpenringen’ passen op een 
wonderlijke manier weer aan elkaar, waardoor ze weer een nieuwe architectuur kunnen 
vormen.  
Ik heb me als een van mijn taken gesteld om van dit ‘skelet van de zee’, zoals ik het noem, 
een kleine ‘getijden installatie’ te maken. Van mijn wandelingen langs de oceaan kom ik dus 
meestal met een flinke hoeveelheid ‘schelpenringen’ thuis. 
 

        
poeltje met schelpen en heremietkreeftjes.                                                     skelet van een zeester                                     skelet van de zee 
 

Vandaag maar niet…  
Bij het bukken voor een mooi paarlemoeren schelpfragment speel ik het klaar om mijn 
schoenen vol zeewater te laten lopen. Even niet opgelet: kletsnatte schoenen, kletsnatte 
sokken. Ik doe ze uit, inclusief de binnenzolen van mijn schoenen.  
Op een bankje boven bij de promenade naar de surfclub leg ik alles uitgespreid naast me 
neer en hoop dat het enigszins droogt. Anderhalf uur naar huis lopen met zeiknatte 
schoenen is vragen om blaren. Helemaal droog zal wel niet lukken, maar alle kleine beetjes 
helpen. 
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Het zonlicht is scherp, de zee klinkt nog steeds onrustig en de golven slaan onregelmatig stuk 
op de rotsen. Ik tuur naar de golfsurfers in zee, geniet van de rust, het zeebriesje en de zon 
op mijn huid, terwijl ik mijn schoenen en sokken aanmoedig: ‘Droog, droog, droog nou!’ 
 
In mijn wandeling gun ik mezelf vandaag een paar rustpauzes. Ik stop ook nog voor het 
Mangawhai Museum halverwege de route. Dat heeft haar deuren sinds een paar dagen ook 
weer geopend en de koffie wordt buiten op een sandwichbord aangeprezen. 
Eerst verken ik het museum maar eens op mijn gemak. Het is goed om de historie van het 
dorp waar we wonen wat uitgebreider te leren kennen. Het blijkt een mooi 
gedocumenteerd, modern museum dat met particulier geld gebouwd is en gerund wordt. 
Mijn koffie en entreegeld is daar goed besteed. 
 
 
Woensdag 27 en donderdag 28 mei 
E E N   L E V E N D   O R G A N I S M E 
 
Beide dagen rijd ik naar Mangawhai Heads omdat ik de afstand terug naar Tara Road niet 
goed durf te lopen met een rug die om de haverklap ‘op slot’ schiet en me vermoeid maakt. 
Maar ik kan de oceaan niet missen en de strandwandelingen doen me goed. 
Woensdag is een bewolkte, regenachtige dag, maar het deert me niet. Juist bij regen tovert 
de lucht soms de mooiste taferelen, want wind is er altijd. 
 

 
 

Ik ben de oceaan in de loop van de tijd steeds meer als een levend organisme gaan 
beschouwen; een organisme dat reageert en ageert. Waar ik me op een wonderlijke manier 
mee verbonden voel, alsof het een personage is dat ik steeds beter wil leren kennen. Iedere 
keer als ik er kom verrast ze me weer met haar vergezichten of de details en elementen die 
ze achterlaat op het strand. 
Vandaag (27 mei) liggen er ontelbare kleine, blauwe, half doorzichtige ‘zeiltjes’ op het 
strand. Ze lijken nog het meest op een soort kiembladen, van een kwal? Even later zie ik 
overal ook een soort kwalachtige diertjes verspreid liggen. Ik heb nog nooit zulke kwallen 
gezien en als ik er een, een tijdlang op mijn hurken observeer zie ik hoe een wormachtige, 
doorzichtig blauwe vorm zich omhoog richt en beweegt in verschillende richtingen. Een 
wonderlijk gezicht, het lijkt alsof het de omgeving verkent. Ik zie er nu steeds meer liggen en 
op zich dezelfde manier vanaf het strand omhoog richten.  
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Als ik bij een toevallige ontmoeting met een andere wandelaar navraag doe, vertelt hij dat 
het een ‘Blue Bottle Jellyfish’ is en dat ze giftig zijn. Voor de zekerheid spoel ik even later 
mijn handen, waarmee ik een van de ‘kiembladen’ ( die Bezaantjes blijken te heten) heb 
opgepakt, maar goed af in zeewater. 
Als ik thuis op mijn computer ga speuren blijken het inderdaad ‘Blue Bottle Jellyfish  te zijn. 
Het is geen echte kwal maar het zijn een soort poliepen die samenleven op elkaar en gebruik 
maken van elkaars specifieke vaardigheden; Siphonophorae, oftewel buiskwallen is de groep 
waar ze onder vallen. 
Deze soort is verwant aan de Man o’War (oftewel het Portugees oorlogsschip) en is de Indo-
Pacific Man o’ War. De staart kan wel 10 meter lang worden en de naam geeft al aan dat het 
contact met een dergelijk organisme pijnlijk kan zijn. 
 

 
 

Hmmm, al zoekend op internet opent zich een wondere wereld met allerlei wezens van de 
diepzee zich voor me en gefascineerd blijf ik thuis nog even doorzoeken. Naast alle schelpen 
die ik vind, de poeltjes waarin ik allerlei leven en beweging zie, de mosselen en nadere 
schaaldieren op de rotsen, blijkt er onder het wateroppervlak van de Stille Oceaan 
onnoemelijk veel leven te zijn. 
De dag ervoor luisterde ik toevallig naar een podcast over de wetenschapper en schrijver 
James Lovelock. De podcasts ‘Onbehaarde Apen’ van de NRC zijn trouwens een bron van 
plezier voor me. Ik kan op elk moment van de dag terwijl ik teken, huishoudelijke of 
anderszins klusjes verricht, virtueel een uurtje of langer vertoeven in de wondere wereld van 
de wetenschap.  
Maar afijn, James Lovelock stelt de aarde voor als een zelfregulerend systeem, waarin 
stenen, atmosfeer en alle leven een systeem vormen dat de boel in evenwicht houdt. In het 
interview van Gemma Venhuizen met deze honderdjarige man (en als schrijver nog steeds 
actief!) kwamen veel zaken aan de orde die mij raakten en mijn gevoel van verbonden zijn 
met de natuur en specifiek de oceaan, alleen maar versterken.  
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Donderdag 28 mei 
Z A N D F R E S C O ’S 
 
De zon laat zich vanachter de wolken regelmatig zien terwijl ik mijn wandeling langs het 
strand maak. Ik verwonder me over de steeds verschillende gezichten van het strand. 
De oceaan geeft iedere keer na de vloed weer andere geheimen van haar binnenste prijs, en 
de laatste dagen is het alsof ze zwart zand als gal over het strand spuugt. Ook vind ik meer 
wieren de laatste tijd, soms met zoveel kracht ontworteld dat er nog hele kluiten schelpen 
en rots tussen de wortels kleven. Het spel van de golven stenen en wieren resulteert hier en 
daar in prachtige tekeningen van zwart zand op het strand. Het lijken soms wel oude 
muurschilderingen zoals ze daar stil op het blanke zand liggen te wachten tot ze weer 
weggewassen zullen worden. 

         
                                Fresco’s van wieren, zand en steentjes                                                                        Stroomgeul vanaf de kust 
Ook de stroomgeulen geven een fascinerende aanblik van reliëf en tekening door het zwarte 
zand. 

        
Tekeningen van zand, water en stenen 
 



 13 

Nog steeds liggen her en der verspreid de Blue Bottle Jellyfish als kleine, half slappe penissen 
zachtjes te bewegen in de wind. Wachten ze op een soort prooi, hun eigen afsterven, of tot 
het wassende water dat ze weer terugvoert onder het wateroppervlak? Ik weet dat ik ze 
waarschijnlijk over een dag of paar dagen, bij een andere windrichting, niet meer zal vinden 
en vraag me af wat er dan weer tevoorschijn zal komen… 
 
Dinsdag 2 juni 
H O M O   S A P I E N S 
 
Omdat het vandaag prachtig weer wordt en mijn rug zich wat lijkt te herstellen, besluit ik 
een langere wandeling langs het strand te maken. Het is nog laagtij als ik vroeg in de 
ochtend aankom en het strand ligt breed en gul voor me. Er zijn wat surfers, hardlopers en 
wandelaars, maar zodra ik de eerste rotsformaties gepasseerd ben, ben ik alleen. Schelpen 
liggen spaarzaam langs de teruggetrokken vloedlijn en het witte zand is op veel plekken met 
een dun laagje zwart zand bedekt. De vloedlijnen staan er in donkere lijnen in afgebeeld, 
maar de mooie tekeningen van de wieren en de golven zijn verdwenen. Uitgegumd… alleen 
in de stroomgeulen vind ik nog reliëf en tekening, maar de fijngetekende fresco’s in het zand 
zijn verdwenen.  
 

                
                         Vloedlijnen op het strand                                                     Stroomgeulen vanaf de kust bij wat bebouwing in de duinen 
 
Ik besluit langs het strand naar het ‘halverwege punt’ van de Mangawhai Cliff Walkway te 
lopen en over de klif of het strand weer terug te keren. Dat betekent dat ik op de heenweg 
over nogal wat rots en keienformaties, die de verschillende baaitjes omsluiten, moet 
klauteren, maar ik heb de tijd en stevige schoenen. Nu het nog een tijdlang laagtij blijft zou 
ik over het strand weer terug kunnen gaan, maar aangekomen bij het keerpunt merk ik dat 
mijn rug vermoeid raakt en ik besluit bovenlangs terug te lopen zodat ik niet meer hoef te 
klauteren. 
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                  De baai bij de opgang naar de klif met de ‘poort’ die bij hoog water volloopt met kolkend zeewater. 
 
Ik pauzeer wel een uur in de baai voor de trap naar de klif. Ik ben niemand tegen gekomen 
tijdens mijn wandeling en hier zit ik ook weer helemaal alleen, op een paar bonte 
aalscholvers na die al zwemmend duiken om daarna met een gracieuze beweging van hun 
nek weer boven te komen. Ik geniet van het licht op de oceaan dat diamanten uitstrooit over 
het water en het geluid van de golven. Ik ben me bewust hoe bevoorrecht ik ben dat ik hier 
zo van de stilte en het uitzicht kan genieten. 
 

     
 
 
 
Diep in me zit denk ik een Neanderthaler, maar ook een Homo sapiens. Een Neanderthaler 
omdat ik me op deze plek intens verbonden kan voelen en met mijn ogen tegelijkertijd 
mogelijke materialen zoek om iets van maken. Mijn schelpenkamer aan Tara Road en de 
vensterbanken in onze woonkamer liggen er al vol mee. Een Homo Sapiens omdat ik wil 
lopen door het landschap, de horizonlijn wil volgen tot ik ergens ben dat ik nog niet ken. 
Mijn behoefte om te vertellen over wat ik zie en ervaar in de natuur tijdens mijn 
wandelingen komt waarschijnlijk voort uit het idee dat ik door benoemen en verhalen te 
maken, me het landschap eigen maak, het beter leer kennen en het door die verhalen weer 
goed op kan roepen in mijn herinnering. Een verhaal werkt anders dan een foto of een 
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topografische kaart. Mijn verhalen verbinden me met het landschap en zorgen dat ik het 
goed in mijn geheugen opsla. 
En als ik het boek ‘Wayfinding’ van Michael Bond moet geloven hebben mensen dat sinds 
hun eerste bestaan als ‘gereedschap’ gebruikt om hun weg te vinden en niet te verdwalen. 
Een rotspunt heette bijvoorbeeld ‘Rock of the many birds’ en zo kreeg alles wat ze op hun 
tocht als ‘landmarks’ wilden aangeven een eigen naam, om later of door anderen weer 
teruggevonden te kunnen worden. Wij zijn dit naamgeven kwijtgeraakt*.  
We gebruiken navigatiesystemen, mobiele telefoons enzovoort en gaan veel sneller als de 
voettochten in de prehistorie en de oudheid.  
Maar diep in mij, tijdens mijn solitaire wandelingen, voel ik soms de behoefte om wat ik zie 
een naam te geven of aan te raken, als een klein duimpje die niet wil verdwalen. 
Dat neemt niet weg dat ik tijdens mijn wandelingen talloze foto’s maak, ook met de illusie 
dat ik daarmee vast kan houden wat ik zie. Maar het blijven meer plaatjes als ik het later 
terug zie. Mooie plaatjes weliswaar, maar de sensatie van het moment is verdwenen, terwijl 
ik in mijn woorden die sensatie makkelijker terugvind. 
 
*Namen van straten, pleinen en plekken hebben vaak niets meer te maken met de plek zelf, 
hoe die eruitziet of wat er specifiek is, maar hebben meestal een naamgever vanwege 
historie of heimwee, of het toe willen eigenen van de plek. 
 
Woensdag 10 juni 
E E N   K O R T E   W A N D E L I N G 
 
 
De oceaan is altijd anders, geen moment is ze hetzelfde of stil.  
Als ik haar vandaag bezoek is het hoogste punt van de vloed nog maar net voorbij. Het 
strand ligt er nog drijfnat bij en weerspiegelt een prachtige wolkenlucht. Gefascineerd blijf ik 
even staan kijken. De zon tovert dezelfde parelmoeren gloed in het zand als die ik in de 
stukjes schelp ,die ik verzamel, zo mooi vind.  
Worden schelpen gevoed door zonlicht? 
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Maar de oceaan schept zelf ook: prachtige tekeningen met donker zand op licht zand, 
waarbij ze wieren en schelpen en haar eigen water als materiaal gebruikt. 
Vandaag heeft de vloed meer geometrische tekeningen achter gelaten. Schelpen in het 
lichte zand maken met de ijle zwarte bovenlaag sporen in grote en kleine V-motieven. Ook 
het water zelf trekt visgraatmotieven die bijna geweven lijken. Waar watergeulen in het 
strand liggen zijn de vormen meer organisch, maar ook hier zie ik terugkerende patronen. 
 

        
 
Ik sta met mijn blote voeten aan de vloedlijn en voel het zand onder mijn voeten 
weggezogen worden terwijl ik naar de horizon tuur. Het zachte strelen en zuigen van het 
zand onder mijn voeten vind ik een prettige gewaarwording. Maar voor ik het weet sta ik 
even later bijna tot mijn knieën in het water en dreig mijn evenwicht te verliezen. Even niet 
opgelet en het is alsof de oceaan wil zeggen: ‘Ik bepaal wat er gebeurt’. 
Mijn gevoel van verbondenheid met dit stuk van de oceaan was er vanaf het begin en altijd 
als ik terugloop naar het binnenland voelt het alsof de ruimte in mijn hoofd weer kleiner 
wordt en mijn gedachten concreter en minder vrij lijken. 
 
Dinsdag 23 juni 
L I M P E T S 
 
Vanwege het tij besluit ik om aan het begin van de middag pas de Mangawhai Cliff Walk te 
gaan doen, zodat ik bij eb over het strand heen kan lopen en voor het hoogtij bij het 
keerpunt en de opgang naar de klif ben. De oceaan is redelijk onstuimig ondanks laagtij.  
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De Blue Bottle Jellyfish heb ik al een tijdje niet of nauwelijks meer gezien. Hier en daar nog 
een verdwaald, verwaaid heel of half exemplaar en op enkele plekken nog een paar 
Bezaantjes. Wel zie ik een paar verdwaalde kwal exemplaren die ik eerder nog niet gezien 
had. Ze doen me nog het meest denken aan de gelei puddinkjes die ik als kind een enkele 
keer kreeg; roze en lillend. Ik kom ook een paar mooie zee sponzen tegen en verwonder me 
over de gave bloemvorm. Op enkele plekken in het natte zand zie ik krullerige sporen, ik 
begrijp niet zo goed waar ze van kunnen zijn. Ze doen me nog het meest denken aan de 
sporen van Limpets (een miljoenen jaren oude zeeslakkensoort) die ik ooit op foto’s van 
Frans Beerens zag. Maar die sporen waren uitgesleten in stenen door hun scherpe tong op 
zoek naar algen. Ik heb hier wel de huizen van deze slakkensoort gevonden (prachtige 
komvormige schelpjes met een parelmoeren binnenkant), maar kan me niet goed 
voorstellen dat ze ook in het zand hun voedsel zoeken. Waarschijnlijk zijn het andere 
zeeslakken die hier meer dan genoeg te vinden zijn. De tekeningen in het zand zijn in ieder 
geval op zichzelf al mooi… 
 

         
                            Zeespons.                                                                                         Limpetsporen? 
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Ik heb tijdens mijn solitaire wandelingen langs het strand alleen mijn ogen nodig die zowel 
grote als piepkleine details waarnemen, mijn neus om de zilte zeelucht op te snuiven, mijn 
huid om wind, vocht en soms zand waar te nemen en mijn benen die me stap voor stap 
verder voeren. Mijn zintuigen lijken op sommige momenten een bijna organische verbinding 
aan te gaan met de omgeving, alsof de omgeving door me heen stroomt en ik alleen nog 
maar waarneem. Heerlijke momenten zijn dat, die alleen gebeuren als ik wat langer 
onderweg ben en de vermoeidheid soms al op komt zetten. Alsof de natuur pas echt gevoeld 
kan worden als mijn weerstand afneemt. 
Als ik na het klauteren over de rotsen uitrust in de baai vóór de opgang naar de klif, dwalen 
mijn gedachten af naar schilderijen die ik in musea zag van maritieme gebeurtenissen; 
historische zeeslagen, stormen op zee enz. Ik vroeg me dan weleens af hoe 
waarheidsgetrouw de kleuren, de schuimkoppen, het licht, de spectaculaire luchten en de 
woestheid en geweld van die zeeën eigenlijk waren. Had de schilder thuis in zijn atelier dat 
niet een beetje aangedikt voor een dramatischer effect? Maar als ik nu over de oceaan 
uitkijk en het steeds veranderende licht op de schuimkoppen en het water zie, besef ik dat 
het die dramatiek waarschijnlijk echt bestond vóór de schilder het weergaf.  
Ik denk dat geen enkel landschap zo veranderlijk is als het zeelandschap; het ‘seascape’.  
Geen enkele bodem verandert elk etmaal zo rigoureus als het strand. Ik probeer het met de 
talloze foto’s die ik maak als een soort chroniqueur bij te houden, maar ik maak me nu al 
zorgen hoe ik straks al die foto’s moet verwerken. Maar goed dat ik ook ben gaan schrijven… 
 
Maandag 29 juni 
H E L E M A A L   H I E R 
 

 
               
De oceaan en het strand voelen soms als een grote speeltuin voor mij. Er gaat bijna geen dag 
voorbij dat ik mezelf niet gelukkig prijs dat we hier deze negen maanden wonen, met de 
oceaan zo dichtbij en met de rust van de plek waar ons huis staat. In tien minuten kan ik aan 
het strand zijn en er net zo lang en ver lopen als ik wil. Mensen kom ik heus wel tegen, en 
soms maak ik een praatje, maar meestal loop ik zo ver dat ik de mensen achter me laat en 
alleen nog heel af en toe een verdwaalde wandelaar zoals ikzelf tegenkom. Dan is er alleen 
nog ruimte, tijd en rust en zoveel om me over te verwonderen… 
Mijn bewuste keuze om geen Instagram of Facebook te gebruiken om mijn contacten te 
onderhouden zorgt voor veel rust in mijn hoofd. Ik hoef niets te posten, te delen, niets te 
laten zien en ik hoef niet te reageren op post’s van anderen. Ik ben helemaal hier, ook met 
mijn hoofd… 
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Dinsdag 30 juni 
B E S P I E G E L I N G E N   O V E R   T I J D   E N   H E R I N N E R I N G 
 
Sinds de lockdown in Nieuw Zeeland op 13 mei naar level 2 is gebracht (en op 8 juni naar het 
laagste niveau 1, al blijft voor het buitenland Nieuw-Zeeland nog helemaal op slot), heb ik al 
verschillende keren de Mangawhai Cliff Walkway als langere ochtendwandeling gelopen.  
Als het tij geschikt is, kan dat ruimschoots binnen de tijd over het strand heen en terug over 
de klif. Een route die in totaal ongeveer drie uur kost volgens de omschrijving, maar 
naarmate ik de route vaker loop, lijkt ie zich in te korten. Liep ik er eerst nog drie en soms 
wel drie en half uur over, de laatste keren was het steeds twee en half uur, inclusief mijn 
rustpauze in de baai.  
Vreemd hoe het werkt: bij repeterende wandelingen heb ik vaker die ervaring. Mijn 
aandacht tijdens het lopen is niet minder, ik zal minder stilstaan om te kijken of te 
fotograferen, maar de afstand zelf lijkt korter te worden. Mijn geheugen zegt kennelijk: ‘dit 
heb ik al gezien en hoef ik dus niet meer te onthouden’, daarmee minder ruimte in mijn 
geheugen innemend waardoor lijkt de tocht korter lijkt. 
 
                            

Vandaag is het een zachte ochtend als ik naar Mangawhai Heads rijd, bijna zoals een 
lenteochtend; de zon streelt de heuvels. Het heeft vannacht behoorlijk geregend en de 
natuur sprankelt, de eerste zonnestralen weerkaatsen in regendruppels in het groen. 
Als ik op de parkeerplaats bij de strandopgang aankom staat er een camper waar de 
bewoners zich tussen de openstaande deuren koesteren in het zonlicht, hun ontbijt voor 
zich. Er staan meer campers, het weer is kennelijk uitnodigend voor de Nieuw Zeelanders 
om er even tussenuit te gaan. Nieuwe buitenlandse toeristen kunnen het niet zijn, voor hen 
zijn de grenzen nog potdicht. 
Er hangen grote wolkenpartijen boven ‘mijn’ rots, maar verder is de hemel strakblauw en de 
oceaan weerkaatst de nog laagstaande zon. Het natte zand voelt rul en de sporen van de 
eerste wandelaars zijn zichtbaar in het zand. 
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Al vóór de rotspartij waar ik mijn poeltjes en schelpen vind, liggen er uitgespuugde stukken 
schelpenstrand. Alsof de oceaan vannacht dacht: ‘Laat ik hier ook maar eens een paar 
schelpenstrandjes beginnen’. 
 

                                           
                              Nieuwe schelpenstrandjes                            Oud schelpenstrand 
 
En op enkele plekken in de baaien die ik passeer is het zand niet geel/wit of zwart, maar 
roze. Waarschijnlijk zijn dat plekken waar schelpen eindeloos kapotgeslagen zijn en hun 
kleur aan grof schelpenzand weer afgegeven hebben. 
Verreweg de meeste half stukgeslagen schelpen zijn niettemin bij eb tussen de rotspartijen 
die in het water steken te vinden.  
Op keien en gladde stenen in de baaien die ik tijdens deze wandelingen passeer vind ik de 
meeste wieren. Ze brengen herinneringen in me naar boven aan mijn tijd in Vadsø aan de 
Barentszee. Aan deze ‘artist in residence’ periode van 2016 denk ik terwijl ik hier ben 
trouwens wel vaker terug, vooral als ik bij de oceaan ben. 
 

       
                    20.000 kilometer verwijderd van de Barentszzee, maar soms lijkt het licht hetzelfde 

 
Daar bracht ik ook uren door aan het water, verwonderde me hoe het licht dat in de zee 
weerkaatste en het water over de gladde keien spoelde. Hoewel 20.000 km van hier 
verwijderd en aan een heel andere oceaan vind ik veel overeenkomsten: het kristalheldere 
water, de geuren, het mooie licht, de rust en uitgestrektheid van het achterland.  
Ook de bewuste eenzaamheid die ik daar zocht, zelfs al was ik daar met mijn Finse collega 
Kaija Kiuru en ben ik hier met Herman. 



 21 

Kaija verzamelde wieren die zij voor haar project ‘Laminaria’ fotografeerde en bewerkte, 
terwijl ik eindeloos kabeljauw werveltjes schoonboende en weer tot skeletjes aan elkaar 
reeg. Tijdens de lange wandelingen die wij samen over de uitgestrekte toendra’s van het 
poolgebied maakten hadden zij en ik weinig woorden nodig. Zoals Herman en ik hier ook 
wandelen: kijken, waarnemen en in alle rust het landschap binnen laten komen. 
De weblog die ik over Vadsø maakte is nog steeds in de lucht (weblog Vadsø ). Ik heb het nog 
niet over mijn hart kunnen verkrijgen hem te verwijderen en stiekem hoop ik dat ik een 
verbinding kan maken tussen daar en hier: noord en zuid. Voorlopig nog toekomstmuziek… 
De hoeveelheid wieren is hier minstens zo groot, al zijn ze verschillend van vorm en kleur. De 
dieprode jodiumhoudende kelpwieren die ik in Vadsø zag vind ik hier niet, maar er zijn 
genoeg andere. 
Soms liggen ze als slordige hopen, soms verstrengeld als parelsnoeren in elkaar. Er liggen 
hier en daar ook meterslange dikke bandvormige wieren die er oersterk uitzien. Ook fijn 
vertakte, varenachtige wieren en vaak hebben ze tussen hun wortels nog een laatste stukje 
van het houvast waarmee ze zich aan de zeebodem vasthielden. 
 

        
 
Bijna op het keerpunt van mijn route vind ik eerst een dood sprotje op het strand en paar 
meter verder een dode aalscholver. Samen vormen ze prooi en slachtoffer, maar allebei 
even dood… 
 

                   
 
Op de rotsen bij mijn ‘rustbaai’ zit meestal een vaste groep aalscholvers, waarschijnlijk was 
de dode vogel een van hen. Deze baai met de rots doorgang en hoge rotsen die in het water 
steken is een ideale plek voor ze om te vissen en zich weer te laten drogen. 
De tijd dat ik rust deel ik de plek met ze: ik luister er naar de zee, kijk naar het veranderende 

http://vadso.123website.nl/
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licht op het water, ruik haar zilte geur en voel de zon op mijn huid. 
Het kost me zoals altijd een beetje moeite om deze plek te verlaten en naar boven de 
klimmen; naar het pad terug dat over de klif voert.  
Ook al zijn de vergezichten vanaf daar prachtig, is het pad goed onderhouden en makkelijk 
(op hier en daar een klimmetje na) en hoef ik niet bang te zijn dat ik op de rotsen of 
rolstenen uitglijd en mijn enkels verzwik of mijn rug bezeer, ik mis toch de directe nabijheid 
van het water. 
 

 
                              Het uitzicht vanaf de klif als ik bijna weer in Mangawhai Heads ben. 
 
In de begroeiing langs het hooggelegen pad zitten veel Fantails. Het zijn veel voorkomende 
vogeltjes in Nieuw-Zeeland en op wandelingen door bosrijk gebied vlogen ze al over grote 
afstanden met ons mee. Het zijn vrolijke, kleine vogeltjes die vragend met een schuine 
kopje, voor je op het pad gaan zitten, pas opvliegen als je een meter van ze verwijderd bent, 
dan langszij komen en opnieuw vooruitvliegen alsof ze willen zeggen: ‘Kom je nog?” 
Vandaag vliegt er ook weer een Fantail paartje zeker een half uur met me mee. Hoezo 
eenzame wandeling?  
 

 
 De Fantail, een nieuwsgierig vogeltje 

 


