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Maandag 3 augustus 

 

Ik ben nu twee dagen in ‘Earthskin Residence’ in Muriwai.  

Vanuit deze ‘artist-in-residence’, die op een holistische basis geschoeid is, kan ik dit stuk westkust 

van het Noordereiland verkennen. De ‘Wild West Coast’ is ruiger en gevaarlijker dan de oostkust 

op dezelfde hoogte is me verteld. 

Direct achter de tuin van Earthskin kan ik via een pad door een Nikaupalm bos (een endemische 

palmsoort van Nieuw-Zeeland) in een kwartier naar de oceaan lopen. Gisteren ben ik die 

wandeling eerst maar eens gaan verkennen. Als ik met een omweg langs de autoweg weer 

terugloop ben ik in ongeveer een uur terug.  

Toen ik me aanmeldde voor de ‘artist-in-residence’ was het de bedoeling dat ik hier in mijn eentje 

zou zijn. Dat was wat me aantrok: alleen zijn op een plek omringt door natuur.  

Maar ook hier gooide Covid-19 roet in het eten. Veronique, de van geboorte Belgische manager en 

‘co-funder’ van Earthskin die normaliter in deze tijd van het jaar in België is, kon door de pandemie 

niet weg en verblijft hier nu ook. Er is genoeg ruimte, zeker nu ik in de yurt slaap in plaats van in 

het huis en in de gemeenschappelijke woonkamer annex keuken is er ’s avonds bij de houtkachel 

tijd voor een goed gesprek. 

Ik heb een fijne studio tot mijn beschikking waar ik mijn meegebrachte materiaal uit Mangawhai 

kan verwerken en naar hartenlust kan werken. Het is de bedoeling dat ik hier een of meerdere 

kunstwerken achterlaat. Ik ben in de woonkamer (en op andere plekken in en om het huis) 

omringt door werken van kunstenaars die hier eerder verbleven. Waarvan sommige trouwens in 

de loop der jaren meerdere keren terugkwamen.  
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                   Exterieur van Earthskin                                                        Mijn slaapverblijf in de Yurt                                          Uitzicht woonkamer op het terras  

 

               

    De gemeenschappelijke woonkamer                                                 Exterieur atelier                                                                                   Interieur atelier  
                                                                                   

Maandag 3 augustus (vervolg) 

M U R I W A I   S U R F B E A C H  

 

De oceaan schijnt de laatste dagen ongekend rustig te zijn. Dat is grotendeels te wijten aan de 

oostenwind die vanaf de andere kust over het eiland waait. Het weer is voorlopig goed: half 

bewolkt met zo nu en dan een zonnetje. Omdat het huis van Earthskin in een diepe kom ligt, 

waardoor het snel vochtig en drassig is in de tuin en ik daar in de yurt slaap, is me dat heel 

welkom. Er zal vast nog veel regen en wind komen; het is tenslotte augustus, een zeer 

regenachtige maand in dit gebied en de zomer in Nieuw- Zeeland is nog niet begonnen. Het advies 

om rubberlaarzen en genoeg warme kleren mee te nemen heb ik derhalve maar opgevolgd. 

Muriwai Beach is geliefd bij surfers, als ik bij het strand kom snap ik waarom. Het strand strekt zich 

lang en zandig (zwart zand weliswaar) uit en als ik naar het noorden kijk zie ik over de hele lengte 

geen rotsen en alleen maar strand en branding. 
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Ik mis de rots en steenformaties van Mangawhai Heads die ik op mijn wandelingen tegenkwam. 

De gesteenten in vele verschillende soorten en formaties maakten de strandwandelingen extra 

interessant. Een licht gevoel van teleurstelling kan ik daarom niet onderdrukken als ik over het 

strand loop, uitgestrekt zwart zand met hier en daar wat oplichtende witte schelpen. Maar ik weet 

dat een stukje naar het zuiden de kust ruiger wordt en hoge kliffen de zee insteken.  

Op de eerste rotsformatie die ik vanaf dit strand kan zien huist een bekende Gannet kolonie, Jan-

van-genten in het Nederlands. Waar die Nederlandse naam vandaan komt heeft niets met Jan te 

maken en ‘gent’ is waarschijnlijk een verbastering van Gannet.  

                          

De Gannet kolonie 

 

Ook hier ligt een rotseiland voor de kust : Oaia Island, een door zeevogels geconfisqueerde bult. 

Maar ik denk met weemoed aan mijn geliefde rotseiland bij Mangawhai Heads. 

                            
                                                                                       Oaia Island voor de kust van Muriwai  
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Het pad vanuit de tuin via het Nikaupalm bos is een prettige heenweg, maar voor de terugweg kies 

ik de eerste keren bewust de doorgaande weg in Muriwai. Zo leer ik de plek niet alleen via de 

wandelpaden kennen, maar kan ik me de omgeving beter eigen te maken. Ik wil gevoel krijgen 

met de hele omgeving: weten waar de huizen zijn, wie er ongeveer wonen (nou ja, wat voor soort 

huizen er staan) en hoe het verkeer is. Kortom, wat ongeveer de logistiek van de plek is. 

           

Mijn route vanuit de tuin van Earthskin naar het surfstrand: Nikaupalmbos, langs een grote vijver en over de heuvel… 

 

Muriwai zelf is eigenlijk niet veel meer dan een bebouwde kom met huizen, een soort buurtschap, 

waarbij de huizen naast de doorgaande weg en verspreid in de heuvels liggen. Al is er wel een 

‘community nursery’ voor de kweek van inheemse planten. Misschien om de gemeenschapszin 

een beetje te bevorderen. Er zijn surffaciliteiten, er is een golfcourse, een rugbyveldje, een 

tennisbaan en een crossbike terreintje. Maar geen enkele winkel of restaurant. Er is lunchroom 

‘Sand Dunz’, die het hele jaar open is en waar ook een ‘bibliotheekkastje’ en een 

aankondigingsbord staat. En dat is het…. Het is eigenlijk geen echt dorp-dorp. En het schijnt de 

laatste jaren van een slaperige, rustige plek steeds meer te veranderen in een drukkere omgeving 

met veel mensen die zich hier vestigen vanuit Auckland. 

Ik verwacht dat mijn wat onbestemde gevoel van ontheemding snel genoeg zal verdwijnen als ik 

meer in de omgeving gewandeld heb. Mijn plan om me hier net als in Mangawhai middels 

schrijven en fotograferen op de oceaan te richten heb ik aan Earthskin kenbaar gemaakt. Derhalve 

wordt dit ‘Oceaan Dagboek’ straks ook vertaald naar het Engels. 

 

‘Werk aan de winkel’ denk ik, als ik ’s avonds de wat mottig ruikende yurt induik. En morgen toch 

maar even het houtkacheltje in de yurt aanmaken en wat lavendelolie verdampen om de lucht 

wat te klaren. Dan verdwijnt mijn onwennigheid vast sneller. 
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Dinsdag 4 augustus 

EEN STUK ‘TE HENGA WALKWAY’ 

 

Een stille ochtend. De Tasmaanse zee ligt als een blauwe spiegel diep beneden me als ik aan het 

pad, op ongeveer 5 kilometer afstand van Earthskin, begin. Het maakt onderdeel uit van het 

Hillary Trail dat meerdere gebieden van het ‘Department of Conservation’  (DOC) in deze regio 

met elkaar verbindt. 

Ik kreeg het advies om deze klifwandeling vandaag alvast te doen, omdat nu, met oostenwind en 

mooi weer, de oceaan een ander gezicht toont dan gewoonlijk. Het is een ‘one way trail’ van drie 

en half uur en omdat ik nog onbekend ben met het pad besluit ik slechts een gedeelte te lopen. 

Zes á zeven uur lijkt me een beetje gortig voor een eerste wandeling. Wellicht kan ik samen met 

Herman de wandeling – mits het goed weer is- een keer helemaal lopen. 

De zon schijnt in mijn nek als ik langzaam een steile, lange trap naar beneden afdaal. De lucht is 

fris en kruidig, vol met vogelgeluiden en ik kijk uit over bosschages en heuvels.  

 

           

 

Heel kort heb ik een flashback van onze wandelingen in Nepal. Waardoor weet ik niet. Misschien 

door de kruidige lucht die nog nat en dampig in de vroege ochtend hangt, door de vage geur van 

houtvuur? Of is het omdat ik zo ver de diepte inkijk direct bij aanvang van het pad?  

Het is een sterke gewaarwording en ik snap niet zo goed waarom dat luikje in mijn geheugen 

ineens opengaat…Misschien heeft het ook wel te maken met de nacht in de yurt, die 

herinneringen aan de primitievere omstandigheden in Nepal oproepen. 

Gedachten aan een gesprek, dat ik aan het ontbijt met de manager van Earthskin had, houden me 

even bezig. 
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Mijn behoefte aan eenzaamheid om mijn gedachten en inspiratie de ruimte te geven, zag ik 

gespiegeld in een zekere mate van eenzelvigheid. Ik beschouw mezelf niet als eenzelvig. Mijn 

behoefte om te delen, mede te delen, te vertellen is daar te groot voor. Ik kan mijn gekozen 

eenzaamheid iedere keer als een jas weer uitdoen, omdat ik mijn leven deel met een partner, 

kinderen en kleinkinderen. Maar wanneer ik een zekere eenzelvigheid bij mensen ontmoet, word 

ik als vanzelf nieuwsgierig of ik me erin herken. 

Voer voor psychologen… en niet echt iets om mee bezig te zijn als je het landschap wilt verkennen. 

Als ik een eind over het klif gevorderd ben, rust ik uit op een bankje dat daartoe aanmoedigt. Ik 

eet een appel, drink wat uit mijn thermos en hoop, tegen beter weten in, dat ik al halverwege het 

traject ben. Ik loop langzamer dan normaal, er is veel te zien onderweg en het pad is op sommige 

plekken lastig. De ondergrond van rode klei heeft op sommige stukken diepe watergeulen, waar je 

zo’n beetje wijdbeens langsheen moet manoeuvreren. Op andere plekken liggen grote vette 

modderplassen die met moeite ontweken kunnen worden. Als het regent is dit pad beslist 

gevaarlijk. Maar de uitzichten zijn spectaculair. 

       

 

Ik wil deze wandeling in zijn geheel een keer met Herman doen. We zijn goede loopmaatjes voor 

dit soort trajecten, hebben weinig woorden nodig. Met name bij de mooie vergezichten mis ik 

even het samen stilstaan om elkaar iets wijzen of eenvoudig van het uitzicht te genieten. 

Als ik dit hele traject in mijn eentje wil lopen, zal ik de nodige voorzorgsmaatregelen moeten 

nemen. Twee wandelaars die ik even later ontmoet, bevestigen dat volmondig. We wisselen 

wandelervaringen uit en ik krijg wat tips voor andere tracks op het Noordereiland.  

Dat ik nog maar een derde van het hele traject gelopen heb, wordt door hen bevestigd. Maar ik 

vind het wel genoeg voor vandaag. In gedachten doemt de steile afdaling van het begin voor me 

op. Op de terugweg moet ik daar nog omhoog. 

‘Een wijs besluit’, zeg ik tegen mezelf als ik op mijn schreden terugkeer. 
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Woensdag 5 augustus 

M A O R I   B E A C H 

 

Langs de Gannet-kolonie, bovenlangs de klif, steek ik door naar Maori Beach. Deze baai, aan de 

andere kant van de rotsformatie waar de Gannets zich op genesteld hebben, is meer besloten. Al 

bij het zicht op deze baai vanaf boven, spreekt het me meer aan dan het surfstrand van Muriwai 

Beach. Het ligt ingesloten tussen hoge rotsen en de rosten en stenen die hier liggen lijken me 

interessant. Over beide stranden en een klein stukje landinwaarts hangt vanuit de verte gezien 

meestal een fijne nevel. Het is hier in Muriwai sowieso vochtiger dan in Mangawhai. Ik wijd dat 

aan de wildere golfslag van de oceaan. 

Ook hier is het zand zwart, hier en daar zelfs bijna pikzwart en waar ik mijn voeten neerzet 

ontstaat er op sommige plekken een blauwig soort ‘aureool’ om de afdruk. Waar het tij geweest is 

liggen ook wat verdwaalde blauwe zandsporen over het zwarte zand. 

 

      

 

Op de handige infoboorden die langs het pad naar de Gannet-kolonie staan, lees ik hoe dat zwarte 

zand is ontstaan. Het is een magnetisch ijzerhoudend mineraal; titano-magnetiet. Dit zwarte zand 

is 2,5 miljoen jaar geleden gevormd door vulkanische activiteit op het midden van het eiland en 

door de Waikato-rivier hierheen gebracht. Het kwam in de Tasmaanse zee terecht, die het weer 

over de stranden verspreidde. Het zand blijkt echt magnetisch te zijn. Dat roept mijn 

experimenteerlust wel op. Staal en magneten, in mijn werkplaats thuis werk ik daar ook mee. 
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Als ik richting de rotswand aan de noordkant van de baai loop, waar ik een gat in de rotswand van 

wat dichterbij wil bekijken, is het eventjes een vreemde gewaarwording als ik over een stuk 

pikzwart, nat zand loop. Het lijkt een beetje te veren en als ik naar beneden kijk, krijg ik even de 

associatie met een sterrenhemel. Hier en daar fonkelen piepkleine blauwe puntjes. Misschien een 

reflectie van de lucht boven mij, maar toch fascinerend. Alsof ik over een nachthemel loop. 

 

                    

          Een diep grottenstelsel vol met zeewater                ‘Zweven’ over nachtlucht                         Kleine fonkelende blauwe puntjes  

 

Af en toe maakt het zeewater een enorme klap tegen de zijkant van de rotswand waar ik sta. Alsof 

er iemand op een gigantisch vat slaat. Ik realiseer me ineens dat ik ‘s nachts in mijn yurt deze 

geluiden ook hoor. Ver weg weliswaar, maar het is beslist het beuken en het geraas van de 

oceaan. De oceaan is hier echt ruiger dan in Mangawhai, de ‘blowholes’ in de rotsen zijn daar een 

getuige van. Het gat in de rotswand waar ik naar toe gelopen ben, blijkt een grottenstelsel te 

herbergen.  Als ik in het eerste gat kijk, zie ik daarachter meerdere kamers waar het zeewater 

tegenaan klotst en beukt. Dat wil ik bij laagtij nog eens beter gaan bekijken.       

De rotsformaties en keien die hier bij vloed op het strand liggen zijn donker, bijna zwart en 

voornamelijk rond gevormd. Op het strand in deze baai liggen een aantal rotsformaties die me nog 

het meest aan sterk uitvergrote paardenpoep doen denken.    
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Maar als ik het keienstrand, verder van de vloedlijn vandaan, beter bekijk, zie ik dat de ronde, 

losliggende keien talloze kleine gaatjes hebben. Luchtgaatjes lijken het wel, in sommige zit een 

blauw residu vast. Ik snap dat deze keien waarschijnlijk ook een vulkanische oorsprong hebben, 

maar wat is dat blauw precies? Is dat terug te voeren op het titano-magnetiet, zoals ik ook het 

blauwe ‘aureool’ rond mijn voetafdrukken verklaar? Maar ook het inwendige van de stenen 

bevatten de gaatjes en blauwe sporen, zag ik in gebroken stenen. 

 

        

 

Ik nestel me even aan de zuidkant van de baai iets hogerop met mijn rug tegen een rotsformatie. 

Vanaf deze plek heb ik een goed uitzicht op de rotsen van de Gannet-kolonie. Het is als een fraaie 

poort waar ik doorheen kijk. Steile wanden rijzen op uit de zee, waarvan een deel gescheiden is 

van het vasteland. Een veilig oord voor deze (beschermde) zeevogels die zich er bovenop 

genesteld hebben. 

Op het strand zag ik trouwens bij een zoetwatergeul de pootafdrukken van een of meerdere 

Gannets. Het zoetwater moet hen aangetrokken hebben. 

De kolonie is van enkele tientallen naar duizenden exemplaren gegroeid, wat nogal wat witte 

aanslag op de rotsen en als je dichtbij de kolonie komt, een enorme stank van de vogelstront 

oplevert. Ik herinner me de doordringende lucht van de Drieteenmeeuw kolonie in Vadsø. Ik 

nestelde me daar op de rotsen het liefst ver genoeg er vandaan om de stank niet te hoeven 

ruiken. Daar hoef ik me op deze plek geen zorgen om te maken; ik zit beneden in de baai en vanaf 

de klif van waait de stank hoog over. 

De Gannet vind ik het midden houden tussen een aalscholver en een flinke meeuw, maar dan veel 

gracieuzer. Ik vind het een mooi gezicht hoe ze hun nekken om elkaar heen kunnen draaien in een 

soort van omhelzing. Ze hebben een mooi getekende kop met blauw omrande ogen en zijn 

duidelijk op hun gemak in deze sociaal ogende kolonie. 
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De plek waar ik nu zit zal waarschijnlijk mijn vaste plekje worden. De steile rotsformatie 

weerspiegelt prachtig in het zwarte natte zand. Een iconisch beeld. Zoals het rotseiland voor de 

kust van Mangawhai mijn ijkpunt geworden is, zo zou dit ook wel eens betekenis voor me kunnen 

krijgen… 

 

 

Ik heb al aardig wat foto’s gemaakt de afgelopen dagen en probeer zo aandachtig mogelijk te 

kijken. De details die ik tijdens mijn wandelingen zie, zijn aanknopingspunten om me thuis te gaan 

voelen. Ze helpen me om het landschap ìn te gaan. Vanuit de verwondering om het kleine probeer 

ik het grote te begrijpen.  
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Donderdag 6 augustus 

O P N I E U W   M A O R I   B E A C H 

 

Ik maak opnieuw de wandeling naar Maori Beach en vertrek vroeg in de ochtend langs het 

palmen-pad achter het huis. Opnieuw heb ik een sterke herinnering aan Nepal als ik het bos 

uitloop en over de heuvel naar het strand loop. Het heeft kennelijk met de yurt, de geur van 

houtvuur en de frisse lucht van de vroege ochtend te maken. Ik loop niet langs de Gannet-kolonie, 

de trap vanaf Muriwai beach is afgesloten met linten waarop ‘danger’ gedrukt staat. 

Ik volg een mooi bospad, een eindje verder van de oceaan, dat ook bij Maori Beach uitkomt. 

Er zijn vandaag veel surfers, niet alleen bij Muriwai Beach, wat het officiële surfstrand is, maar ook 

hier in de baai. Als ik het zo zie, zijn het allemaal geoefende kerels, die de voorlopig laatste dag 

van goed surfweer nog even willen benutten. 

Na mijn eerste ‘onderzoek’ naar het zwarte zand, vallen me steeds meer oxidatie en ijzersporen in 

de stenen op. Ik vind een aantal mooie stenen en zelfs een flinke steen met veel grote gaten, die 

allemaal in mijn rugzak verdwijnen. 

Ik nestel me weer een tijdje op het door mij geconfisqueerde plekje bij de zuidelijke rotspartij, kijk 

naar de surfers en mijmer even weg in de zon met uitzicht op de ‘rots-poort’. 

Langzaam begin ik te landen op deze plek.  
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Weekend 8 en 9 augustus 

 

Herman komt naar Muriwai en we lopen samen een stuk van de Te Henga Walkway. 

Het slapen in de yurt kan hem niet zo bekoren, omdat het, zoals hij het noemt, ‘naar een oude 

legertent’ ruikt. Maar in de intimiteit van ons bed en door de nok van de yurt naar de 

sterrenhemel kijkend, voelen we toch de romantiek. 

 

De maan verlicht ons bed. 

Mijn voet vouwt zich 

om je enkel. 

 

Ver weg buldert de zee 

en op de rots 

boven de branding 

vouwen Gannets 

hun nekken in elkaar. 

 

 

Dinsdag 11 augustus 

A V O N D W A N D E L I N G   N A   D E   R E G E N. 

 

De weersvoorspellingen kloppen: het heeft de hele dag geregend. Dikke druppels, af en toe een 

stortbui en dan weer een gestaag tikkende regen. Dat betekende een dag werken in de studio, 

waar ik vanuit de grote ramen de drijfnatte tuin inkijk.  

Als kort voor zonsondergang de lucht eindelijk opklaart en de zon zich nog even laat zien, kan ik 

nog snel een wandeling naar het strand maken om even mijn benen en rug te strekken. Buiten 

ruikt het heerlijk. De natte, frisse lucht is vermengd met allerlei geuren van het bos. 

Iedere keer als ik door het palmenbos loop zie ik weer andere bomen. Nu het zo nat is komen met 

name de bomen met gladde stammen goed tot hun recht. Verwonderd staar ik omhoog naar de 

kruin van een Kahikatea (althans zo is ie tot nu toe op mijn navragen gedetermineerd). Ik realiseer 

me nu pas hoe hoog ie eigenlijk moet zijn, de kroon van de boom steekt waarschijnlijk een heel 

eind boven de Nikaupalmen uit, buiten mijn zicht.  

Het is een magisch stukje bos, bestaand uit inheemse bomen met een iets lagere ondergroei van 
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bijna allemaal Nikaupalmen. De enorme afgevallen bladeren bedekken het pad voor het grootste 

gedeelte. Ik heb twee grote Põhutukawa bomen in het bos ontdekt. Het lijken behoorlijk oude 

bomen die met hun onderste takken meters ver weg het bos insteken. In Nieuw-Zeeland wordt de 

Põhutukawa ook wel ‘Christmastree’ genoemd, omdat ie rond die tijd met mooie rode 

borstelvormige bloemen bloeit. Of deze oude bomen diep in het bos veel bloei zullen tonen vraag 

ik me af… 

Het heeft vandaag zoveel geregend dat de grote vijver, die naast het bos ligt, door overstroming 

langzaam het bos in komt glijden. De varens zijn zeiknat en stralend groen en van de palmen 

druipt gestaag het vocht van de laatste regen. 

           
      De Kahikatea, een endemische boomsoort van NZ.                   De palmbladeren vormen tevens een bodem in het bos.               De Põhutukawa  in het bos zijn reusachtig en heel oud. 

 

Als ik op het open terrein langs Woodhill Forest kom, ligt de heuvel in prachtig avondlicht. De lage 

zon weerkaatst in de natte struiken en het gras naast het pad en in de verte zie ik de oceaan in een 

roze-zachtgrijze waas liggen. 
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Ik ben blij dat ik nog even naar het strand gelopen ben. Het surfstrand lijkt eindeloos breed en 

brede witte schuimkoppen doven uiteindelijk als mooie watersluiers op het strand uit. Het wordt 

laagtij, maar de oceaan lijkt nog geen haast te hebben, want als ik even in de branding sta te 

filmen, gulpt onverwacht zeewater mijn laarzen binnen. Het water kwam nog een keer hoger dan 

ik in de gaten hield. 

 

          

 

Ik moet in het donker terug door het palmenbos. Het eerste stuk in het open terrein kan ik 

ondanks de schemering nog genoeg zien, maar ik heb gelukkig vóór ik vertrok nog snel mijn 

hoofdlampje uit de yurt gegrist. Wat niet voorkomt dat ik bijna over een boomstronk struikel en 

even het pad kwijtraak. Het is maar een klein bos, maar ik zou er niet graag een tijdlang ronddolen 

in het donker. 

De komende dagen beloofd het weer beter te worden en ik neem me voor eerst Maori Beach 

verder te verkennen. 

 

 

Woensdag 12 augustus 

E E N   O N V E R W A C H TE    W E N D I N G 

 

Gisteravond: 

Als ik me net lekker met een warme kruik en een thermosflesje thee in bed geïnstalleerd heb, 

hoor ik Veronique bij de deur van de yurt roepen. Iets over Covid en levels… Hmm, het klinkt niet 

goed en als ik haar bezorgde gezicht in de deuropening zie, denk ik: ‘Bah, slecht nieuws’. 

Op hetzelfde moment belt Herman. Hij heeft naar het nieuws gekeken na een Covid-alert op zijn 

telefoon. Dezelfde die Veronique zojuist ook ontvangen heeft. Ik heb (nog) niets gezien. Herman 
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vertelt dat er in Auckland meerdere gevallen van Covid-19 opgedoken zijn en de hele regio (waar 

Muriwai ook in valt) vanaf morgen 12.00 ’s middags naar level 3 teruggaat. Dat betekent dat er 

niet meer gereisd mag worden van en naar deze regio, iedereen weer strikt in zijn of haar ’bubble’ 

moet blijven en winkels, restaurants enz. weer dicht gaan (op de supermarkten na). In Muriwai zit 

ik weliswaar al in een soort ‘bubble’. Ik wandel, ben in de studio aan het werk, schrijf of zit lekker 

bij het haardvuur met Veronique en zie verder weinig mensen. 

Maar wat, als de afsluiting van de regio langer gaat duren? Herman kan dan niet naar mij en ik niet 

naar hem. De Kaipara regio, waar Mangawhai in ligt en de rest van Nieuw-Zeeland gaat naar level-

2. Daar is meer bewegingsvrijheid. De oorzaak van de uitbraak is (nog) niet bekend. Het kan dus 

zomaar zijn dat de restricties uitgebreid gaan worden. Zeker als de bron van de uitbraak niet 

gevonden wordt en besmettingen stijgen. Nieuw-Zeeland neemt geen halve maatregelen.  

Ik overleg met Herman en Veronique. Ik wil helemaal niet weg uit Earthskin. Begin me er net thuis 

te voelen en ook over mijn ritme en werklust ben ik tevreden. 

Maar de gedachte aan Herman in Mangawhai, terwijl ik voor langere tijd in Muriwai opgesloten 

zou kunnen zijn, maakt me ook onrustig. Ik besluit terug te gaan naar Mangawhai vóór de regio 

Auckland afgesloten wordt. En daar af te wachten hoe de besmettingen en de beslissingen van de 

regering zich ontwikkelen. Hopelijk is er, als er aanstaande vrijdag (14 augustus) weer een 

persconferentie over de recente ontwikkeling en eventuele aanscherping of versoepeling van de 

restricties gegeven wordt, meer duidelijk.  

Vandaag: 

Ik rij terug met het meeste van mijn spullen en hoop dat ik snel weer terug kan naar Earthskin. Het 

vertrek valt me zwaar. Ik wilde zo graag er deze hele maand gefocust aan het werk kunnen zijn. 

Het verkeer is veel drukker dan normaal. Maar dat heeft zijn reden; de klok tikt al naar 12.00 uur. 
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Vrijdag 14 augustus 

A C H T E R    D E   G R E N S   V A N   K A I P A R A   

 

Twee dagen weer thuis in Mangawhai.  

Ik hoop snel weer terug te kunnen naar Muriwai, maar toen ik vanmiddag terugkwam van het 

strand vertelde Billy mij het laatste nieuws en dat geeft vooralsnog niet veel reden voor hoop.  

De nieuwe uitbraak wordt streng aangepakt. Rondom Auckland zijn op alle wegen ‘roadblocks’ en 

ook alle wegen naar het noorden zijn opnieuw afgesloten. Mangawhai ligt nèt aan de andere kant 

van de regiogrens met Auckland, maar de praktijk in Wellsford waar Herman ook werkt, ligt achter 

die grens. Hij werd onderweg naar de praktijk al tegengehouden en pas na het tonen van zijn 

stethoscoop mocht ie door. Hij rijdt nu met een ‘permit’ in zijn tas rond. 

Op de kaartjes hieronder kun je zien hoe de regiogrens loopt: 

 

                                           

 

De Kaipara regio waar Mangawhai onder valt maakt onderdeel uit van het Northland district en de 

grens ligt precies tussen Wellsford en Mangawhai.  

Afijn, ik kan niets anders doen dan afwachten, in het besef dat mijn ervaringen in Muriwai met de 

Tasmaanse Zee en de kust daar, nog mager zijn vergeleken met die van Mangawhai Heads.  

Ik moet gewoon nog terug… 

 

Ondertussen heb ik het strand aan Mangawhai Heads alweer bezocht. Gisteravond met een korte 
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avondwandeling en vandaag heb ik een langere wandeling langs het strand gemaakt. 

Ik blijf Muriwai en Mangawhai Heads met elkaar vergelijken terwijl ik loop. Ondanks dat de 

Tasmaanse Zee en de Stille Zuidzee elkaar boven Cape Reigna ontmoeten en met wat wervelingen 

weer in elkaar overgaan, lijken het twee totaal verschillende oceanen. 

Zoals hier het strand een soort speeltuin voor me is, waar ik iedere keer nieuwe, wonderlijke 

dingen zie, zo vervult de zee bij Muriwai me met ontzag. Het gebeuk van de golven op de zwarte, 

platte rotsformaties in de zee en de grote brede branding op het surfstrand met schuimkoppen 

zover ik kan zien, maken daar onderdeel van uit. Dat ik in mijn yurt, die toch een eind lopen van de 

kust in een kommetje ligt, elke nacht de oceaan kon horen razen, zegt genoeg. 

 

 

 

Ik merk bij mezelf toch een beetje heimwee naar deze woestheid van de oceaan bij Muriwai 

 

 

Dinsdag 18 augustus 

D E   Z E E   S P U U G T   H A A R   G A L 

 

Regen en harde wind vandaag. Gisteren wandelden we nog in ons T-shirt langs de oceaan en lieten 

de zon in ons gezicht schijnen. Vandaag, als ik haar even bezoek om mijn benen te strekken, giert 
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de wind langs mijn jack en slaan de golven hoog op in de branding. Het is alsof de oceaan haar 

ongenoegen uit, haar gal spuugt, en onstuimig haar temperament laat zien. Bruine alg wordt door 

het witte schuim meegevoerd. Het goedje ligt overal langs de vloedlijn. En het stinkt, merk ik als ik 

bij thuiskomst mijn schoenen uittrek. In de strandopgangen hebben zich nieuwe, smalle 

zandduinen gevormd waar ik overheen moet klauteren om op het strand te komen. Het water 

staat al hoog terwijl het getij nog maar halverwege vloed is. Ik denk aan de kust bij Muriwai, waar 

het vaker zo wild zal zijn. 

Maar op de nog kleine droge strook hebben wind en water prachtig gemarmerde patronen in het 

zand gevormd. Deze kust creëert steeds weer verrassende nieuwe dingen. 

 

 

Gemarmerd zand…. 

 

 

Vrijdag 28 augustus 

Z I L V E R E N   Z E E 

 

In afwachting van een terugkeer naar Murawai blijf ik het strand bij Mangawhai Heads natuurlijk 

bezoeken. Ik ben inmiddels de tel kwijtgeraakt van de keren dat ik de Mangawhai Cliff Walk 

gelopen heb, maar het weer is er vandaag uitstekend voor. Het is een zilveren ochtend. De oceaan 

legt haar sluiers als vloeibaar kwik op het drooggevallen strand. Licht schittert over het 

wateroppervlak en het rotseiland wordt door een dunne streep licht gescheiden van het water.   
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Er zijn veel honden met hun baasjes op het strand, maar zodra ik de eerste of tweede rotspartij 

gepasseerd ben, laat ik ze achter me en ben ik weer alleen. 

Het water is op haar laagste punt en de ruwe donkere lavarotsen vlak voor de tweede baai liggen 

weer bijna helemaal op het droge, hier en daar een plasje zeewater aan hun basis nagelaten. Deze 

specifieke plek vind ik dan bijna een apocalyptische uitstraling hebben. In het tegenlicht lijken het 

wel grote, verschroeide stukken houtskool, uit de buik van moeder aarde op het strand gesmeten. 

 

 

 

 

De oceaan spoelt de rotsen op het strand bij elke vloed schoon. Met name de hoger gelegen 

rotspartijen verschijnen daardoor iedere keer in een andere gedaante.  Maar verleden week kwam 

het water zo hoog en beukte zo krachtig op het strand dat een enorme hoeveelheid zand tussen 

die rotsen weggespoeld werd. Door die grote schoonmaak en de diepe sleuven die achterbleven 
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kwamen nog veel meer prachtige beelden van steen aan het licht. 

Al eerder was ik gefascineerd door al de verschillende gesteentes die ik op het strand aantref. 

Maar ik raakte de draad van hun hoeveelheid en diversiteit kwijt. Te veel verschil in hardheid, 

kleur, textuur, vorm en grootte. Maar nu verander ik toch van gedachten en mijn besluit om een 

apart fotoboek van deze ‘nature readymades’ te maken is genomen. 

En zo is het strand hier nog steeds één grote speeltuin voor mij. Ik vind er iedere keer nieuwe 

thema’s, zaken om me over te verwonderen en vast te leggen. 

Ik loop over de klif terug en nog steeds is het weer prachtig. De rotspartijen in het water tonen 

zich vanuit een ander perspectief. Op sommige plekken zie je ze ver de oceaan in reiken, als 

vingers die het water willen vasthouden. 

 

     

                        Uitzicht vanaf de klif                                                                       ‘ Rots-vingers’ in de oceaan  
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Maandag 31 augustus  

T E R U G   N A A R   M U R I W A I 

 

Vroeg in de ochtend rijd ik voor een paar dagen terug naar Muriwai. De Highway 16 staat 

aangemerkt als toeristische route. Het is een mooi traject met weidse vergezichten over glooiende 

velden, met regelmatig uitzicht op de oceaan. Omdat er niet veel verkeer op de weg is kan ik daar 

volop van genieten. De lente begint door te zetten en en de toppen van de berken gloeien al 

verwachtingsvol rood in het ochtendlicht. De bleke, kale populieren diep in de dalen steken 

spookachtig wit af tegen het frisse groen van de weiden.  

Ik stop even bij Gibbs Farm in de buurt van Kaipara Harbour. Dit uitgestrekte landgoed is in 1991 

gekocht door de succesvolle zakenman Alan Gibbs, die er zijn indrukwekkende collectie 

buitenbeelden een plek gegeven heeft en nog steeds uitbreidt. Het is een van ’s werelds grootste 

privé kunstcollecties en heeft de grootste verzameling buitenbeelden van Nieuw Zeeland. Enorme 

werken van Richard Serra, Andy Goldsworthy, Anish Kapoor, Sol le Witt, Richard Thompson, 

Marijke de Goey en vele andere internationaal beroemde kunstenaars hebben er een plek in het 

glooiende landschap gekregen. Al verschillende keren heb ik op de website gekeken of het te 

bezoeken is. Dat schijnt een paar keer per jaar mogelijk te zijn, maar tot nu toe ving ik bot. 

Vandaag dan maar een paar jaloerse blikken en wat foto’s vanaf Highway 16 nemen en blijven 

hopen dat ik er nog een keer rond kan wandelen. 

                

 

De zon waarmee ik uit Mangawhai vertrok is langzaam verdwenen achter een grijs wolkendek en 

het miezert een beetje als ik in Muriwai aankom.  Het kan me niet zoveel schelen hoe het weer 

deze dagen wordt. Zolang het geen pijpenstelen regent en ik mijn plan voor enkele wandelingen 

kan uitvoeren, vind ik het al goed. Snel mijn spullen installeren, Veronique begroeten en op weg 

naar het strand. 
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Het is eb en vrijwel verlaten als ik op het surfstrand aankom. Opnieuw valt me op hoe weinig 

schelpen er hier op het strand liggen. Het lijk alsof alleen mosselen en zeepokken goed gedijen in 

deze woeste oceaan. Ik loop boven langs de Gannet kolonie en neem er dit keer wat meer tijd 

voor om de vogels te bestuderen. Het zijn sierlijke vogels met een prachtig getekende kop en 

snavel en met hun blauw omrande ogen zien ze er wat komisch uit als ze je frontaal aankijken.  

  

              

 

Ze schijnen deze plek gekozen te hebben vanwege de wind die rond de vrijstaande klif draait, 

waardoor ze makkelijk kunnen opstijgen en landen. Het broedseizoen breekt aan en ik zie veel 

Gannets strootjes en sprietjes uit de begroeiing van de klif trekken. Een eind verderop worden die 

behoedzaam onder hun partner geschoven die op het nest zit. Ik zie een Gannet stiekem een 

strootje uit het nest van haar buurman trekken, de nesten liggen zo dichtbij elkaar dat daar wel 

vaker ruzie over gemaakt zal worden. Gannnet’s zijn monogaam, blijven soms wel 20 jaar, hun 

leven lang dus, bij elkaar. In de winter brengen ze de meeste tijd alleen door, maar wordt het tijd 

voor een nest (voor maar één kuiken trouwens), dan zoeken ze elkaar weer op. Het gaat met veel 

affectie gepaard en dat is wat ik beneden me ook volop zie gebeuren. Er wordt wat af gevlooid in 

elkaars nek, snavels worden enthousiast tegen elkaar getikt en hier en daar wordt een stevig potje 

gepaard.  
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Ik loop door naar Maori Beach en verzamel daar eerst wat van het titano-magnetiet, waarvoor ik 

een magneet heb meegenomen. Het kleeft direct aan het plastic zakje dat ik om de magneet heen 

heb geschoven. Ook in Mangawhai heb ik wat zwart zand verzameld waarin deeltjes titano-

magnetiet bleek te zitten. De oceaan heeft het over de noordelijke stranden verspreid, maar hier 

in Muriwai ligt het zelfs tot diep in het achterland. Ik vond het ook op het bospad achter de tuin 

van Earthskin. Op het strand kleven er echter direct grote stervormige volumes aan mijn magneet.  

 

         

 

Het is bijna volledig eb, waardoor ik een heel eind de noordelijke rotswand in kan lopen. Er valt 

vanaf de andere kant voldoende licht in de grot en ik zou er graag helemaal door heen lopen. 

Maar halverwege staat het water toch te hoog om verder te kunnen. Ik zie, als ik alweer een eind 

teruggelopen ben over het strand en achterom kijk, dat een avontuurlijk jongetje van een jaar of 

vijf hetzelfde idee had. Zijn hoogzwangere moeder en jongere zusje staan bij de ingang van de 

grot, terwijl hij over de rotsen naar binnen klautert. Leuk dat ze hem laten ontdekken, ik voel op 

afstand bijna zijn trots. 

Zeewater is nooit te vertrouwen. Als ik het grote stervormige reliëf in de klif vanaf de vloedlijn 

fotografeer, hoor ik ineens het water sissend en schuimend mijn kant op komen, veel verder het 

strand op dan daarvoor. Het overkomt me vaker, maar omdat er vandaag veel alg met het water 

meedrijft, ren ik snel het droge op.  

De rotsen en steenformaties die hier op het strand liggen hebben minder variëteit in kleur 

gesteente en vorm, maar zijn niet minder indrukwekkend. De vormen die ze hebben lijken meer 

verbonden met hun oorspronkelijke constitutie; minder afgesleten en door het water gepolijst of 

uitgehold. Alsof ze korter geleden uit de aardkorst of de rotswanden zijn gestoten.  
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Sommige  rotsblokken liggen als enorme donkere kristallen op het strand.  

      

 

Ook de rotswanden van de klif zien er hier aan Maori Beach robuuster uit dan in Mangawhai.  

In de zuidelijke rots ontdek ik een zoetwaterstroompje dat langs de wand naar het strand vloeit. 

Een jong gezin is op de drooggevallen rotsen mosselen aan het zoeken. De rotsen zitten hier 

barstensvol met jonge, piepkleine mosselen en zeepokken. Groene mosselen zijn hier een geliefde 

lekkernij, waarvan je alleen de grote en volwassen exemplaren in een beperkt aantal mag plukken.  

 

      

 

De rotsen waar ik de vorige keren zat zijn helemaal drooggevallen en zien er nu veel lichter en 

grijzer uit. Ook hier kent het tij vele gezichten.  

Ik neem me voor om de komende dagen bij verschillende getijden Maori Beach te bezoeken en 

ook het noordelijke strand beter te gaan verkennen. Een paar kilometer ten noorden van het 

surfstrand schijn je langs een riviertje landinwaarts te kunnen lopen. Een wandeling die voor 

morgen op mijn agenda staat. 

 

 



 25 

Dinsdag 1 september  

L A N D I N W A A R T S 

 

Dit keer blijf ik bij mijn wandeling wat langer dralen in het Nikaupalm bos vlak achter de tuin van 

Earthskin. Ik wil proberen iets van de magie die ik in dat bosje ervaar in beeld te vangen. Het is 

lastig om de aparte, gefilterde licht dat door de ondergroei van de plamen op de bodem valt, de 

dichtheid en de verwevenheid van de palmen, de twee stokoude Põhutukawa’s die met hun 

takken wel 10 tot 12 meter in de breedte reiken, in foto’s te vangen.  

     

 

Ik loop vandaag vanaf het brede surfstrand niet naar Maori Beach, maar richting noorden en volg 

het brede strand tot waar de Okiritoto stroom in de oceaan uitmondt. Veronique vertelde me dat 

door het landinwaarts volgen van het riviertje, zich een heel ander landschap ontvouwt. 

Het strand loopt vrij lastig en mijn schoenen maken diepe sporen in het natte zand. Ook hier lijkt 

de bodem af en toe een beetje te veren. Ik denk dat het komt door een korstige bovenlaag van het 

ijzerhoudende zand waaronder zich een zachtere laag zand bevindt. Niet alleen het strand maar 

ook de duinen zijn van zwart zand en met een beetje fantasie zou het een mijnbouw plek kunnen 

zijn, ware het niet dat op de toppen bleek helmgras groeit.  

Zowel gisteren als vandaag zie ik op veel plekken kleine blauwe stipjes liggen. In eerste instantie 

denk ik dat het kapotte stukjes schelp zijn, maar als ik me vooroverbuig zie ik dat het minuscule 

Bezaantjes zijn. Als ik hier en daar ook afstervende Blue Bottle Jellyfish zie liggen, realiseer ik me 

dat hier waarschijnlijk een nieuw generatie geboren is. 

De grote takken drijfhout die ik overal op het strand zie liggen tonen de kracht van de oceaan hier.  
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        Duinen die me aan mijnbouw doen denken….                                    Allemaal piepkleine Bezaantjes 

 

Er is nog steeds veel alg in het water. Eigenlijk steekt het erg mooi af tegen het witte schuim van 

de golven, de verschillende tinten blauwgroen van het water en de violetblauwe lucht. Het valt het 

me eens te meer op nu ik weer regelmatig teken en schilder. 

 

 

 

Ik loop langs de Okiritoto stroom terug landinwaarts en betreed een oase van rust. Ik hoor vogels 

zingen, water kabbelen en de geur van voorjaarsbloemen waait me tegemoet. 

        

            De uitstroom van het Okiritoto riviertje                                             Een oase van rust achter de duinen 
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Het zijn de twee uitersten van Muriwai: het gebeuk van de golven op de donkere, platte rotsen bij 

Maori Beach en hier, vlak achter het eerste duin, een serene rust. Ik geniet er met volle teugen 

van en even verderop aan de rand van het Woodhill Forest neem ik even pauze om in de zon de 

rust nog wat langer te ervaren. Het Woodhill Forest ligt als een lange brede strook naaldbos van 

enkele kilometers direct achter het strand. Ook hiervan neem ik me voor het beter te verkennen 

als ik terug kom naar Earthskin. Voor nu loop ik langs het bos weer terug om in de studio te gaan 

werken. Ik passeer een Beach Horse trailer op een daarvoor bestemde parkeerplaats. Paardrijden 

is in deze streek populair, maar tot nu toe heb ik maar één keer een ruiter op het strand gezien. 

Net als auto’s op het strand, wat hier op sommige plekken toegestaan is. Diepe bandafdrukken 

van 4-wheel drives heb ik wel gezien, maar auto’s hebben de rust op het strand tot nu toe gelukkig 

nog niet verstoord. 

 

 

Woensdag 2 september  

N A M I D D A G   W A N D E L I N G 

Aan het einde van de dag, na bijna een volle dag in het atelier gewerkt te hebben, maak ik nog een 

namiddag wandeling. 

De vreugde van het lopen, het steeds weer nieuwe dingen zien en zo stap voor stap de omgeving 

te blijven verkennen, borrelt weer omhoog terwijl ik loop. 

Mijn rug is nog steeds stijf en zelfs wat pijnlijk bij onverhoedse bewegingen en ik begin me toch 

een beetje zorgen te maken, omdat we over tweeënhalve week een sportieve vakantie met 

mountainbiken en een huttentocht gepland hebben. Ik neem me voor nog iets gedisciplineerder 

mijn rug oefeningen te doen. Die zorg doet echter mijn kinderlijke ontdekkingslust niet 

verdwijnen. Op de heuvel loop ik een stukje het Woodhill Forest in, over een, waarschijnlijk 

illegaal, smal paadje. Het kraken van de boomtoppen en de lichtvlekken op de bosgrond nodigen 

uit tot avontuur. Ik loop maar een klein stukje, want mijn doel was de oceaan.  

Ook nu is het laagtij. De jonge mosselen liggen als dikke tapijten over de drooggevallen platte 

rotsen. Miljarden moeten het er zijn hier. Het lage zonlicht licht ze aan als edelsteentjes. Die 

Gannets hebben het hier goed bekeken.  
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Piepkleine mosselen in dikke tapijtjes over de rotsen. 

 

De zee is schoon. Er is weinig alg op het strand dit keer en ik loop een tijdje langs de vloedlijn op 

Maori Beach. Het stervormige reliëf in de rotswand daar doet me nog het meest denken aan de 

resten van een grote explosie. Alsof er een enorm projectiel tegenaan gevlogen is. 

Ik blijf een tijdje kijken naar een paraglider die van de rotswand naar beneden zeilt. Sierlijk zweeft 

hij een hele tijd in halve cirkels boven de oceaan. Een verdwaalde Gannet vliegt een tijdje met 

hem mee. Het lijkt me heerlijk om zoiets te beheersen en boven in de lucht te kunnen zweven. 

 

Donderdag 3 september  

E E N  S T O R M A C H T I G E   D A G 

 

Het is stormachtig als ik vroeg in de ochtend voor mijn dagelijkse wandeling naar Maori Beach 

vertrek. Ik moet me op het surfstrand aardig tegen de wind in buigen. Met mijn hoofd omlaag zie 

ik hoe de wind prachtig gezaagde reliëfs in het strand geblazen heeft. Het zwaardere 

ijzerhoudende zand laat zich minder makkelijk mee voeren dan het lichtere zand en daardoor 

vormen zich mooie patronen. 
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Op de platte rotsen aan het zuideinde van het surfstrand slaan de golven briesend en beukend 

langs en over de randen. Ik moet een goed moment tussen de golfslagen door kiezen, om over te 

steken naar de klif, om niet drijfnat gesproeid te worden.  

    

              

 

Er zijn niet veel mensen op het surfstrand; een eenzame ruiter te paard en twee avontuurlijke kite 

surfers die op hoge snelheid over de golven zeilen. Ik heb er ontzag voor. 
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Zelfs de Gannets op hun nesten liggen met hun kop tussen de veren te wachten tot de wind gaat 

liggen. 

 

Vandaag is het voorlopig mijn laatste dag in Muriwai, maar ik kan gelukkig de eerste twee weken 

van november mijn tijd in Earthskin Residence vol komen maken. Ik verheug me erop de oceaan 

straks in een ander seizoen te zien. 

 

 

 

 


