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Dansen op het wad, kan dat wel?
Een groep kunste-
naars hing deze
week rond op de
grens van land en
zee, op zoek naar
inspiratie voor een
groot internatio-
naal dansproject.

D
KIRSTEN VAN SANTEN

De zon streelt de dijk. Het
riet ruist en lijkt goudgele
vonken af te werpen. Bin-
nen in het café van Zwarte

Haan, aan de rand van Friesland, zit-
ten twintig kunstenaars – Denen,
Duitsers, Nederlanders en een Ja-
panner – op het puntje van hun stoel
te luisteren naar de voordracht van
moleculair biowetenschapper Rob
van Nues. Hij kwam over uit Schot-
land, waar hij een betrekking heeft
aan de universiteit van Edinburgh,
om de kunstenaars te vertellen over
de oorsprong van het leven. Een oor-
sprong die misschien wel besloten
ligt in het zompige, zuigende, sissen-
de wad aan de andere kant van de
dijk.

Kees Botman van BUOG (Beden-
kers en Uitvoerders van Ongewone
Gebeurtenissen) is er wel uit – na-
tuurlijk ligt de oorsprong van ons
bestaan in zo’n modderig soepje als
de Waddenzee. ,,Het ontstaan van de
aarde is ook in zo’n poel gebeurd.’’
Vandaar altijd weer dat bijzondere
gevoel als hij op de dijk staat en over
die vlakte heen kijkt, met achter zich
het door mensen bewerkte land vol
lijnen, dijken, kaders. ,,Even heb je
het gevoel dat je sterfelijk bent. Dat
het zo fragiel is allemaal. De dijk be-
schermt onze wereld, waarin alles

vast staat. Maar ik weet: ik kom van
de andere kant van de dijk vandaan.’’

BUOG en het Media Art Festival,
dat deze dagen in Leeuwarden
plaatsvindt, hebben de handen in-
een geslagen voor het project The
origin of stillness. Het doel is om met
kunstenaars en bewoners van het
waddengebied een internationaal
rondreizend dansproject te organi-
seren, dat tussen 2015 en 2018 vijftig
locaties in en rondom de Waddenzee
aan zal doen. Deze week kwam een
eerste groep bijeen om inspiratie op
te doen, om stil te staan bij de oor-
sprong van het leven, bij het leven in
het modderwater van het wad en bij

meer artistieke vragen als: kan het
eigenlijk wel, dansen in de Wadden-
zee?

Vandaar dus dat wetenschapper
Van Nues naar Zwarte Haan kwam
om aan de voet van de dijk tekst en
uitleg te geven over de oorsprong
van het leven. De dingen die hij zei,
werden driftig genoteerd door de
kunstenaars. Al moesten zij zelf ook
aan de bak. Want Van Nues wilde van
hen weten welke principes er nodig
zijn als voorwaarde voor een celde-
ling. Zanger Jan Tekstra giste: ,,Een
plek? Een verlangen?’’ De Japanse
kunstenaar: ,,Druk van buitenaf?’’
Een Deense danseres: ,,Toeval? Ener-

‘Het ontstaan van
de aarde is ook in
zo’n poel gebeurd’

gie?’’ Wat volgde was een buitenge-
woon interessante verhandeling
over celdeling en bacteriën, over
membranen en energieopslag, over
hoe de omgeving je vriend is, maar

tegelijk je vijand, hoe een cel in staat
is om een verschil in de omgeving en
binnenin zichzelf teweeg te brengen.
,,Het leven is een chemische reactie
die almaar doorgaat’’, doceerde Van
Nues.

Menige kunstenaar moet choreo-
grafische ideeën hebben opgedaan
en verhaallijnen hebben opgepikt.
Intussen werd het vloed en vervol-
gens weer eb achter de dijk.

Vanmiddag geven de kunstenaars
een presentatie van hun
bevindingen in De Kanselarij aan de
Turfmarkt in Leeuwarden, om 16.30
uur. Toegang is gratis.
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