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Abstract

We leven in een maakbare wereld. Al eeuwenlang probeert de mens de 
wereld naar zijn hand te zetten. Door technologische ontwikkelingen 
wordt onze invloed op de aarde steeds groter. “We zullen ons erop gaan 
toeleggen om mensen te upgraden tot goden” (Harari).1 

Ik ben geboren in een land dat grotendeels door menselijke hand werd 
gevormd. Op een plek waar we ons moeten beschermen tegen de zee. 
Met behulp van de technologie van dijken en van molens, maakten we 
land om op te wonen. Het maakbaarheidsoptimisme werd onderdeel 
van onze identiteit. Maar in de afgelopen jaren werd de strijd tegen het 
water een strijd tegen klimaatverandering. Door menselijk ingrijpen, 
warmt de aarde op. De ijskap op Antarctica smelt en als gevolg daarvan 
stijgt de zeespiegel sneller dan ooit. Nederland moet iets doen om niet te 
overstromen. 

In februari 2020 publiceerde de Nederlandse oceanograaf  Sjoerd 
Groeskamp een plan om ons land te beschermen tegen de stijgende 
zeespiegel. Zijn ‘Northern European Enclosure Dam’ (N.E.E.D.)  
impliceert een 600 km lange dijk van Noorwegen naar Schotland en van 
Engeland naar Frankrijk: Het grootste bouwwerk allertijden. Hoewel 
het plan werd geschreven als een waarschuwing voor ons falende 
klimaatbeleid, toont het voor mij hét symbool voor maakbaarheid.  
Een plan dat spreekt tot de verbeelding en mijn voorgaande onderzoeken 
samenbrengt. 

Hoe effectief  is het maakbaarheidsdenken van de Nederlander in relatie 
tot de zeespiegelstijging? Naar aanleiding van dit voorbeeld ontwikkelde 
ik een plan voor een fictieve korte film ‘Nordsjøen dike’, waarin onze 
maakbare toekomst wordt bevraagd en gevisualiseerd.

1   Harari, Yuval Noah. Homo Deus : Een Kleine Geschiedenis Van De Toekomst.     
ooiVertaald door Inge Pieters, Thomas Rap, 2017.
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Beeld: Stewart Brand voert campagne door de straten van San Francisco met de tekst ‘Why 
haven’t we seen a photograph of  the whole earth yet’, 01966
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Het was februari 1966 toen Stewart Brand, een vrijgevochten hippie, onder invloed van 
wat LSD, op zijn platte dak in San Francisco zat. Hij staarde naar de horizon en werd plots 
overweldigd met wat hij zag. Vanaf  een hoogte van drie verdiepingen zag hij hoe de aarde 
afboog. Natuurlijk wist hij dat de planeet rond was, maar nu voelde hij het eindelijk. Het 
gevoel dat hij onderdeel was van de planeet, omgeven door een heleboel andere planeten, 
draaiend zonder boven of  onder. Dit moest hij delen. Het zou de wereld een nieuw inzicht 
geven. Een andere kijk op de wereld. Hoe deel je zo’n gevoel?

Een kleurenfoto vanuit de ruimte van de aarde. Dat moest het zijn! De Russen en de NASA 
waren al een tijdje bezig met het ontdekken van de ruimte. Tot nu toe waren de camera’s 
altijd naar boven gericht. Verder, op zoek naar het onbekende. “Why haven’t we seen a 
photograph of  the whole earth yet?”

Vanuit zijn kamer startte Stewart een campagne. Hij ontwierp posters en bestelde buttons 
met daarop deze prangende vraag. Hij timmerde een mobiele kraam en ging de straat op. 
Hij trok langs de universiteiten van Amerika. Overal liepen studenten rond met dezelfde 
vraag, vastgespeld op hun borst. Tot op een dag de NASA, aangespoord door zoveel buttons, 
beeld naar buiten bracht (“Stadsastronaut”).2

“The photograph mixed the known and the new in a visual format that made it 
comprehensible and beautiful”(Mirzoeff 4).3  Voor het eerst zagen we onszelf. Alles wat we 
deden en wie we waren, samengebracht op een blauwe, marmeren bal. Een zelfportret van 
ons bestaan. Het inmiddels meest gekopieerde beeld ooit liet ons inzien dat de aarde een 
geheel is; klein, kwetsbaar en alleen, maar bruisend van leven temidden van een oneindig 
zwarte leegte.

“Some found spiritual and environmental lessons in viewing the planet as from the place of  a 
god”(4).4  “Het inspireerde de start van een mondiale milieubeweging; het besef  dat er geen 
reserve planeet is” (“Stadsastronaut”). 

Het was dezelfde Stewart Brand die later de Whole earth catalog publiceerde, een magazine 
waarin hij een visie bood voor een nieuwe sociale orde en de mens als individu aanspoorde 
zijn leven zelf  vorm te geven. De introductie van de eerste editie luidde: “We are as gods and 
might as well get good at it”.5 

2   Heemstra, Marjolijn van. Stadsastronaut. NPO Radio 1, VPRO, 2019,  
     www.nporadio1.nl/podcasts/stadsastronaut/123011-2-deel-1. 
3   Mirzoeff, Nicholas. How to See the World. Pelican, 2015.
4   Ibid
5   Wiener, Anna. The Complicated Legacy of  Stewart Brand’s ‘Whole Earth Catalog. The New Yorker, 2018, 
     Web. 24 april 2020

Voorwoord
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Waar Stewart met zijn campagne enerzijds de mensheid had laten zien dat de aarde een 
geheel en eindig kwetsbaar leven is, iets dat we moeten beschermen, wakkerde hij anderzijds 
een geloof  in technologie aan. “Tools are the essence, zei hij. Don’t try to change human 
nature, but give them tools to go in the right direction”(TED).6

En dat is waar mijn fascinatie begint. Als we vandaag de dag verder inzoomen op onze 
planeet, vanuit de ruimte gezien, zien we een aarde die constant in verandering is. Een 
aarde die door menselijke hand wordt geregeerd. We zijn ons als goden gaan gedragen. We 
ontginnen bossen, boren gaten, begraven afvalmateriaal en verbranden grondstoffen. Waar 
de natuur ooit een onbedwingbare wildernis leek, bouwden we voort totdat de aarde een 
gecontroleerd geheel werd. 

De wereld lijkt maakbaarder dan ooit. Technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd 
dat we de natuur in hoge mate vorm kunnen geven. Als het met kerst niet meer sneeuwt, dan 
zorgen we dat er sneeuw komt,A als het niet genoeg regent, dan maken we regen.B Het leven 
dat we creëren lijkt soms verdacht veel op een Truman Show.C

Nu de temperatuur blijft stijgen en gebieden overstromen of  verdrogen, worden we voor een 
nieuwe uitdaging gesteld. Het wordt steeds lastiger om de aarde te controleren. Waar liggen 
de grenzen van maakbaarheid, wanneer de schade aan het milieu dikwijls onomkeerbaar 
blijkt (Veerstichting)?7

Ik ben opgegroeid in een land dat er zonder menselijke hand niet zou zijn geweest. Een land 
dat voor 26% onder het NAP ligt (IPCC).8 Een land dat zich al eeuwenlang krampachtig 
verzet tegen het water met haar dijken en keringen. Elke vierkante meter is er uitgedacht 
en uitgemeten. We pompten meren leeg in ruil voor akkers. De strijd tegen het water kozen 
we zelf. In de tijd dat we begonnen met het bouwen van dijken en polders, was er nog geen 
sprake van dreigende opwarming. 

In de afgelopen 25 jaar is de strijd tegen het water een strijd tegen klimaatverandering 
geworden. Volgens Marjolijn van Haasnoot, milieuwetenschapper bij kennisinstituut Deltares, 
zal de zeespiegel als gevolg van de opwarming de komende eeuw tot zeker een meter stijgen 
(Tegenlicht).9 Onze dijken zijn niet meer veilig genoeg. We moeten iets doen. Kunnen we 
vertrouwen op een maakbare oplossing? Of  zullen we een stap terug moeten zetten voor het 
water?

6   Brand, Stewart. Resurrected geoengineering and other thoughts from a futurist. TED, April 2017,   
     Web. 6 mei 2020
7   Grenzen Aan Maakbaarheid: Thema 2019. Veerstichting, 2019.  
     Via https://www.veerstichting.nl/nl/veerthemas/2019/ Web. 24 april 2020
8   PBL Planbureau voor de Leefomgeving. Correctie Formulering over Overstromingsrisico Nederland in         
bn,IPCC-Rapport. PBL Planbureau Voor De Leefomgeving, 14 Jan. 2013, 
     www.pbl.nl/correctie-formulering-over-overstromomgsrisico. Web. 4 mei 2020  
9   Waterlanders. Tegenlicht. VPRO. 22 september 2020. Televisie
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De film The Truman Show uit 1998, van de regisseur Peter Weir vormt 
het voorbeeld van een maakbare wereld. We volgen het leven van Truman 
Burbank, wiens leven - zonder dat hij het weet - vanaf  zijn geboorte ieder 
moment wordt gefilmd. De wereld waarin hij leeft is een studio, het decor 
voor de reality soap waarin Truman de hoofdrol in speelt. De film bevraagt in 
hoeverre we de realiteit zelf  creëren.

Waar Rusland bekend staat om ijskoude winters, komt daar door mondiale 
temperatuurstijging verandering in. Toen er tijdens de kerstdagen van 2020 in 
Moskou voor het eerst geen sneeuw viel, besloot de burgemeester om de stad 
als nog in winterse sferen te brengen met een pak kunstsneeuw. Bron: Trouw

Begin 2020 kampte Dubai met grote overstromingen. De oorzaak was een 
poging tot cloud seeding, een manier waarbij chemische stoffen in de wolken 
worden gespoten om regen te veroorzaken. Waar Dubai een droogteprobleem 
probeerde op te lossen, had men niet verwacht dat de reactie zo extreem zou 
zijn. Bron: Gulf  News

A        Nepsneeuw in Moskou

B        Kunstregen in Dubai

C        The Truman Show
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In mijn onderzoek probeer ik antwoord te vinden op de hoofdvraag: 

       Hoe effectief  is het maakbaarheidsdenken van de Nederlander in  
oooirelatie tot de zeespiegelstijging?

Om hierachter te komen, heb ik drie deelvragen opgesteld. 
• Hoe ontwikkelde de mens zich van diersoort tot god? 
• Hoe ontwikkelde het Nederlandse maakbaarheidsoptimisme zich  

met betrekking tot de strijd tegen het water? 
• Hoe kan ik de zeespiegelstijging en onze verhouding ertoe tastbaar 

maken?

Hoofdvraag
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126.340 km    37º07’36”N 28º10’39”E

Deel 1:  Hoe ontwikkelde de mens zich van diersoort tot god?
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Beeld: Bezoekers kijken als goden neer op een schaalmodel van de toekomstige wereld.
In 1939 vond de Wereldtentoonstelling in New York plaats. Inspelend op het thema “The world of  Tomorrow”, toonde theatervormgever 
Norman Bel Geddes zijn “Futurama”: Een mogelijke verbeelding van hoe de wereld er in de toekomst uit zou kunnen zien. Bezoekers 
konden van bovenaf  op zijn schaalmodellen neerkijken, als scheppers van de aarde waarop we leven.
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Hoe de mens de aarde veroverde

We kunnen er niet omheen. De aarde warmt op en het smeltende landijs doet de zeespiegel 
stijgen. “There is now a significant body of  research that demonstrates that climate change is 
and will increasingly have dramatic impacts on ecological and social systems” (IPCC).10

We hebben de aarde steeds meer naar onze hand gezet. “With regard to other animals, 
humans have long since become gods” (Harari 69).11 Hoe heeft die ontwikkeling 
plaatsgevonden? Om daar een inzicht in te krijgen, moeten we terug naar de 18e eeuw; het 
aanbreken van de Verlichting.

Hoewel de mens de aarde voor die tijd al voor een groot deel onder controle heeft, stellen we 
de goden nog vaak verantwoordelijk voor de natuurverschijnselen. De mens is ondergeschikt 
aan natuurlijke krachten. De ontwikkeling van de wetenschap zorgt ervoor dat we 
langzaamaan een nieuw wereldbeeld ontwikkelen. Dankzij Copernicus ontdekken we in 1543 
dat de aarde rond de zon draait. Alles wat we over de natuur denken te weten wordt opnieuw 
bekeken (Mommers 21).12 

De Franse filosoof  René Descartes (1596-1650) verandert ons denken later voorgoed. Door 
planten en dieren als dingen te beschouwen, verheft hij de mens boven de rest. De natuur 
wordt opgevat als een machine (Koppen).13 Descartes bouwt hiermee het fundament voor de 
latere Verlichting. Het dominante wereldbeeld in Europa zorgt ervoor dat mensen eropuit 
trekken. De aarde lijkt een bodemloze put van energiebronnen te zijn geworden en overzeese 
gebieden worden ontdekt en gekoloniseerd.  

In 1784 wordt de stoommachine uitgevonden: Het begin van de Industriële Revolutie. Naast 
steenkolen, halen we later ook aardolie en gassen uit de grond. Natuurgebieden worden 
omgebouwd ten behoeve van de mens en we ontwikkelen ons sneller dan ooit. 

Iemand die ons voor het eerst een spiegel voorhoudt, is de Duitse ontdekkingsreiziger 
Alexander von Humboldt. Wanneer hij in 1802 de Chimborazo, een vulkaan in de Andes, 
beklimt en ondertussen gretig zijn waarnemingen documenteert, wordt ook hij overvallen met 
een gevoel van verbondenheid. Vanaf  een hoogte van 5917 meter, begint hij de aarde anders 
waar te nemen.  
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10   Barnett, Jon, and W. Neil Adger. Climate Change, Human Security and Violent Conflict. Political Geography, 
oooivol. 26, no. 6, 2007
11   Harari, Yuval Noah. Homo Deus. Vintage, 2017. 
12   Mommers, Jelmer. Hoe Gaan We Dit Uitleggen: Onze Toekomst Op Een Steeds Warmere Aarde. De 
oooiCorrespondent, 2019.
13   Koppen, K. van, editor. Natuur En Mens : Visies Op Natuurbeheer Vanuit Levensbeschouwing, Wetenschap En 
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“De aarde kwam op hem over als een groot levend organisme waarin alles met elkaar 
verbonden was. En zo ontwikkelde hij een volstrekt nieuwe visie op de wereld, een visie die 
nog steeds ons beeld van de natuur bepaalt” (Wulf  20).14

Von Humboldt is de eerste mens die de aarde als een web van leven beschouwt. Hij ontdekt 
dat de aarde bestaat uit klimaatzones die zich over de continenten uitstrekken en elkaar 
beïnvloeden. Ook ziet hij dat ontbossing negatieve effecten heeft op het land en het waterpeil 
en wijst de mensen er op dat hun invloed op de aarde grote effecten zal hebben op volgende 
generaties.  

Hoewel de ideeën van Von Humboldt van grote invloed zijn geweest voor hoe we nu naar het 
klimaat kijken, kennen weinig mensen zijn naam. Omdat de ontwikkeling van technologie 
meer zichtbare resultaten brengt, vergeten we zijn waarschuwingen. Het is de welvaart, 
de innovatie en de trots die ons verder brengen. Wat we niet zien is dat die vooruitgang 
steeds meer natuur opeist. We bereiken het punt waarbij de menselijke invloed op de aarde 
onomkeerbaar wordt en passeren een nieuw geologisch tijdperk: Het tijdperk van de mens.

14   Wulf, Andrea. De Uitvinder Van De Natuur : Het Avontuurlijke Leven Van Alexander Von Humboldt. 
oooiTranslated by Mariella Duindam, Uitgeverij Atlas Contact, 2016.

Deel 1
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Welkom in het Antropoceen

Toen de invloed van de mens op onze aarde zo groot werd, besloot een internationale groep 
geologen dat het tijd was voor een nieuw geologisch tijdperk; het tijdperk van de mens. 
De Nederlandse atmosferisch scheikundige en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen introduceerde 
de term  Antropoceen begin deze eeuw: “It seems to us more than appropriate to emphasize 
the central role of  mankind in geology by proposing to use the term “anthropocene” for the 
current geological epoch”(2000).15 

Het woord Antropoceen, afkomstig van anthropos (“mens”) en -ceen (“tijdvak”) vormt niet 
alleen een aanduiding van het huidige tijdperk waarin we leven, maar is ook nauw verbonden 
met politieke en ethische kwesties waarmee we te maken krijgen. 

De visies op dit tijdperk verschillen. Volgens de Franse filosoof  Bruno Latour vormt het 
Antropoceen een overgang naar een nieuw soort denken. Niet eerder durfden we de invloed 
van de mens op dezelfde schaal te plaatsen als die van rivieren, vulkanen, erosie en biochemie 
(170).16 De natuurwetenschappen en sociale wetenschappen worden hiermee samengebracht 
en de scheiding tussen natuur en cultuur wordt langzaam weer vervaagd. “Zodra geo-
historische krachten op allerlei punten met het menselijke handelen versmelten, zijn ze niet 
langer hetzelfde als geologische krachten”(175). Het feit dat de term zo’n mensgerichte toon 
aanslaat, is interessant, vindt Latour. Waar we de aarde als eenheid kunnen zien, is dat met 
het menselijk handelen veel complexer. 

De Amerikaanse sociologe Donna Haraway heeft moeite met de term. Door het Antropoceen 
als een menselijk soort te beschouwen en daarmee de mens gelijk te stellen aan geologische 
krachten, dreigen we de verantwoordelijkheid als individu niet meer op ons te nemen. We 
verliezen het idee van individuele organismen en creëren een ongelijkheid (Haraway).17 
    
Volgens de Amerikaanse antropologe Anna Tsing wijst het Antropoceen veel meer op 
het beeld van “de mens” die we in de Verlichting hebben gecreëerd. De mens die de 
natuur in puinhoop heeft gebracht en die de natuur moest veroveren. De term daagt een 
multidisciplinaire groep denkers uit om samen te praten over de klimaatproblemen. Dat 
schept mogelijkheden voor een nieuwe vorm van kennis en nieuwe vormen van verbeelding. 

15   Crutzen, P.J. and Stoermer, E.F. The “Anthropocene”. Global Change Newsletter, no. 41, 2000
16   Latour, Bruno. Oog in Oog Met Gaia : Acht Lezingen Over Het Nieuwe Klimaatregime. Translated by Rokus 
oooiHofstede and Katrien Vandenberghe, Octavo, 2017
17   Haraway, Donna, et al. Anthropologists Are Talking - About the Anthropocene. Ethnos, vol. 81, no. 3, 2016, 
oooipp. 535–564. 

Hoofdstuk 1.2
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“Maybe the term Anthropocene is not enough, (...) the concept itself  will not do the work. 
But a change in imagination is also part of  the kind of  new relationships that are evolving” 
(Tsing).18

Dat laatste vind ik een mooi idee. Waar we in de Verlichting een nieuw beeld van de natuur 
ontwikkelden, worden we opnieuw uitgedaagd datzelfde te doen. Door verschillende 
kennisvelden samen te brengen, zullen we samen verantwoordelijk zijn voor de manier 
waarop we de aarde weer leefbaar kunnen maken.

18   Haraway, Donna, et al. Anthropologists Are Talking - About the Anthropocene. Ethnos, vol. 81, no. 3, 2016, 
oooipp. 535–564.

Deel 1
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Deel 2:  Hoe ontwikkelde het maakbaarheidsdenken van de
Nederlander zich ten opzichte van de zeespiegelstijging?

5181 km    37º14’30”N 28º03’49”E
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Beeld: Mobilisatie aan de Afsluitdijk bij wegens een grote storm. Gaten worden gedicht met zeilen en zakken zand. 1938, Collectie / Archief  
Spaarnestad

Deel 2
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Het gemaakte land

God schiep de wereld, maar de Nederlanders schiepen Nederland.  
“De geschiedenis van maakbaar Nederland is nauw verbonden met de strijd tegen het 
water”(Soeterbroek).19 De drang om met technologie grip te krijgen op natuurkrachten is iets 
wat ons land symboliseert. 

Wat nu onze kustgebieden vormen, was zo’n 6000 jaar geleden een moerassig en grotendeels 
onbewoonbaar waterlandschap. In de loop der tijd daalde de zeespiegel en kon een duinenrij 
zich vormen. Behalve rondom Zeeland, daar waar de rivieren uitmonden in een delta. Bij 
hoog water kon het binnenland hierdoor gemakkelijk overstromen. Om zich te beschermen, 
bouwden de mensen kunstmatige heuvels en dijken om hun leefgebieden (Berendsen).20 
Die strijd tegen het water werd steeds groter.

Met het intreden van de Verlichting en de groeiende handelspositie van Nederland, 
groeide ook de vraag naar meer land. Aan het begin van de 17e eeuw werd besloten dat de 
Beemster drooggelegd zou worden. Er werd een dijk gebouwd en het meer werd met molens 
leeggepompt. Na vijf  jaar was een nieuw stuk land klaar om ingericht te worden. De manier 
waarop we de polders indeelden typeert onze natuur: evenwijdige stukken land waarbij elke 
vierkante meter is ingericht en uitgemeten. 

Toch waren het vaak overstromingen die ons aan het werk zetten. Na de stormvloed van 
1916 bouwden we de Afsluitdijk, die Noord-Nederland sindsdien beschermt. De plannen 
voor deze dijk waren er al veel eerder. Pas toen het water het land binnendrong, kwam de 
afsluiting van de Zuiderzee in een stroomversnelling. In 1917 diende Cornelis Lely zijn 
plannen in voor de Afsluitdijk en in 1920 begon de bouw (Afsluitdijk).21 

Hetzelfde gold voor de Deltawerken. In juni 1946 overhandigde de waterstaatkundig 
ingenieur Johan van Veen een dik rapport aan de directeur van Rijkswaterstaat over de 
slechte staat van de Zeeuwse dijken. Maar hij werd weggezet als paniekzaaier (Bregman 15).22  
Pas toen in 1953 de dijken doorbraken, en 100.000 mensen op de vlucht sloegen, kwam het 
besef. Nog datzelfde jaar begon Nederland aan het grootste bouwproject allertijden.

Hoofdstuk 2.1

19   Soeterbroek, Frans. Het maakbare land: de drijvende krachten achter het Hollandse 
oooimaakbaarheidsoptimisme. Nieuwe maakbaarheid: doelgericht veranderen in bedrijf  en samenleving in de 21e 
oooieeuw, samengesteld door B. Dankbaar en B. Kessener. Kluwer, 2018, pp. 25-42
20   Berendsen, H. J. A. De Vorming Van Het Land : Inleiding in De Geologie En De Geomorfologie. 1e dr ed., Van 
oooiGorcum, 1996.
21   Historie. De Afsluitdijk, 22 Apr. 2020, www.deafsluitdijk.nl/historie/. Web. 30 mei 2020
22   Bregman, Rutger. Het Water Komt; Een Brief  Aan Alle Nederlanders. De Correspondent, 2020. 
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De Deltawerken zorgden ervoor dat we beschermd waren tegen de zee. Hoewel dit 
ingenieuze plan uniek is, werd het bouwwerk al snel iets wat we voor lief  namen. 
“Tegenwoordig zijn vooral buitenlanders onder de indruk van de Oosterscheldekering met 
haar 65 pijlers die elk zo groot zijn als een kathedraal”(19).23

In een lezing aan de Universiteit van Wageningen bevraagt landschapsarchitect Adriaan 
Geuze waarom we in Nederland zo ‘obsessief  makerig’ zijn en het landschap geen rust lijken 
te gunnen. “Onze traditie is niet romantisch, zegt hij. Het antwoord ligt in het gegeven dat 
degenen die zich vestigden meteen met dat landschap aan de gang moesten om het vege lijf  
te redden, vanwege de zeespiegelstijging in de vroege middeleeuwen”(10).24 Onze dijken zijn 
meer noodzakelijk, dan materiaal om mee te pronken.  

23   Bregman, Rutger. Het Water Komt; Een Brief  Aan Alle Nederlanders. De Correspondent, 2020.
24   Geuze, Adriaan (2018).  De paradox in de perceptie van het Nederlandse landschap: een landschap met drie 
oooizielen (oratie wur).www.wur.nl/nl/nieuws/De-paradox-in-de-perceptie-van-het-Nederlandse-landschap-een-
oooilandschap-met-drie-zielen.htm. Web. 10 april 2020
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Het water stijgt

“We staan bekend als dat nijvere volkje bij de Noordzee dat al eeuwen met succes de zee 
buiten de deur houdt. Maar dat was dan ook een zee die niet toenam in volume, opent Rolf  
Schuttenhelm zijn artikel in Vrij Nederland”(feb 2019).25 Door opwarming van de aarde 
smelt de Antarctische ijskap en dat heeft grote gevolgen voor ons land. “However deeply 
uncertain the forecasts of  climate change issues may be, in the case of  sea level rise one thing 
is certain: it is not a question of  if but when and how”(Meulen).26 Hoe is het gesteld met onze 
huidige strijd tegen het water en wat staat ons in de komende decennia te wachten?

Momenteel bedraagt de jaarlijkse zeespiegelstijging langs de kust van Nederland 2 mm. 
Dat is wat onderzoek van het KNMI stelt. In een aantal wetenschappelijke publicaties 
wordt de conclusie getrokken dat de zeespiegel mogelijk veel sneller kan gaan stijgen dan 
nu verondersteld wordt in de Deltascenario’s (Haasnoot et al.). 27 Volgens onderzoek van 
DeConto en Pollard kan het smelten van deze ijskap in 2100 mogelijk een meter bedragen en 
in 2500 zelfs meer dan 15 meter (2016).28 Of  dit ook daadwerkelijk optreedt, blijft onzeker. 

De reden dat we in Nederland rekening moeten houden met het smeltende ijs op Antarctica, 
heeft te maken met het zogeheten wipwap effect. Waar ijs normaalgesproken grote 
hoeveelheden water aantrekt, neemt dat af  wanneer het smelt. Waar water zakt, komt het 
aan de andere kant omhoog. In het noorden dus. Het tempo van de stijging versnelt en 
beperkt de tijd die we hebben om ons te beschermen.

Omdat er veel onzekerheid heerst in deze wetenschap, moeten we rekening houden met 
verschillende vooruitzichten. Al deze wat-als scenario’s worden bij onderzoeksinstituut 
Deltares ingezet voor het in kaart brengen van mogelijke oplossingen. Daar zijn nu al zo’n 
180 mogelijke plannen verzameld. De plannen lopen uiteen van meer ruimte voor de 
rivier, tot een gesloten kust van keringen en dijken. Volgens Deltares onderzoeker Marjolijn 
Haasnoot zullen rond 2050 de gevolgen van de zeespiegelstijging merkbaar worden.

25   Schuttenhelm, Rolf. De Zeespiegelstijging Is Een Groter Probleem Dan We Denken. En Nederland Heeft Geen 
oooiPlan B. Vrij Nederland, Vrij Nederland, 22 Jan. 2020, www.vn.nl/zeespiegelstijging-plan-b/ Web. 11 mei 2020    
26   Meulen, van der, Geert. New Netherlands: Towards transitional flood risk management anticipating to extreme 
oooifuture sea level rise scenarios. Delft University of  Technology, 2018.
27   Haasnoot, M, et al. Mogelijke Gevolgen Van Versnelde Zeespiegelstijging Voor Het Deltaprogramma : Een 
oooiVerkenning. Deltares, 2018.
28   De Conto, R., Pollard, D. (2016). Contribution of  Antarctica to past and future sea-level rise. Nature, 531, 591-
oooi597

Hoofdstuk 2.2

25



Deel 2

26



In opdracht van Vrij Nederland, schetste Fysisch geograaf  Kim 
Cohen van de Universiteit Utrecht, een kaart van ons land in 2300, 
als we de strijd tegen het water zouden verliezen. Hierop is te zien 
hoe bijna 70 procent van onze bevolking risico loopt.

Beeld: Kaart van Nederland in 2300

Zelfs al halen we de klimaatakkoorden van een maximale temperatuurstijging van twee 
graden, dan nog is het vrijwel zeker dat we te maken gaan krijgen met een zeespiegelstijging 
van minimaal een meter (Haasnoot).29  Hoewel een grote groep experts stelt dat we dit 
nog wel aankunnen, betekent dit wel dat we extreme maatregelen moeten nemen. Waar 
de huidige Deltawerken zijn berekend op een stijging van 40 cm (Bregman),30 zullen we 
nog grotere gemalen moeten bouwen die 24 uur per dag het water uit de rivieren in de zee 
pompen.  

We zien nu al dat grote delen van de zandkust afbrokkelen. Op verschillende plekken in 
Nederland wordt daarom zand bijgespoten; ook wel zandsuppletie genoemd. Een voorbeeld 
is de Zandmotor bij Westland. Hoewel deze natuurlijke versterking mooi klinkt, vormt dit 
volgens landschapsarchitect Eric-Jan Pleijster geen houdbare oplossing: “We hebben niet 
oneindig zand en ook dijken zullen niet oneindig opgehoogd kunnen worden. Bovendien 
kunnen we dat ook niet betalen”(Tegenlicht).31 

Volgens Haasnoot, hebben we nog tijd om een plan te maken en te implementeren. “Maar, 
zegt ze, dat zal tijd kosten. Dus laten we de tijd die we hebben goed benutten”(Tegenlicht).
    

29   Waterlanders. Tegenlicht. VPRO. 22 september 2020. Televisie 
30   Bregman, Rutger. Het Water Komt; Een Brief  Aan Alle Nederlanders. De Correspondent, 2020.
31   Waterlanders. Tegenlicht. VPRO. 22 september 2020. Televisie
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Wat houd ons tegen?

Hoewel de gevolgen voor Nederland hoe dan ook merkbaar zullen worden in de aankomende 
decennia, is dit onderwerp nog geen onderdeel van onze maatschappelijke discussie. Polair 
Meteoroloog Michiel van den Broeke stelt: “In Nederland bestaat erg de houding dat we met 
adaptatie de problemen wel zullen oplossen. Dat is een misvatting.”32 Hoe komt dat?

Iemand die de zorgen van Van den Broeke deelt is TU-Delft onderzoeker Geert van der 
Meulen. In 2018 studeerde hij af  met een plan om Friesland, Groningen en Zeeland op te 
geven voor het water. Wat als Nederland zich zou aanpassen aan de natuur en ruimte zou 
maken voor het water? ‘Het probleem, zegt hij, is niet de economie. Niet de technologie. 
Maar de maatschappij” (Tegenlicht).33 Om erachter te komen waar volgens hem dat 
probleem precies ligt, ging ik met hem in gesprek:

“We leven in een tijd waarin onze grootouders de ramp van ‘53 nog hebben meegemaakt, 
maar die generatie zal langzaam uitsterven. In de afgelopen zeventig jaar is er veel veranderd. 
We hebben een systeem gebouwd waarbij alles goed geregeld is en accepteren het daardoor 
niet als het niet goed gaat. We hechten teveel waarde aan de maakbare samenleving zoals we 
die nu kennen.’ 
Volgens Geert is een van de problemen dat we de strijd tegen de zeespiegelstijging niet als een 
collectieve opgave zien. Individueel zijn we niet bang voor de komst van het water. Iets dat ik 
eerder ook uit een rapport van Ipsos concludeerde (2016).34 Daarnaast hebben beleidsmakers 
last van “korte termijn oogkleppen”. Omdat ze niet om kunnen gaan met onzekerheid noch 
grootschalige aanpassingen durven te maken, kijken ze nu in kleine stapjes vooruit. 

Ik vraag Geert hoe hij hoopt dat we dit probleem gaan aanpakken: “Wat ik hoop, is dat 
we de discussie mogelijk gaan maken. Natuurlijk moeten we onze kennis in de wetenschap 
bijeenrapen om tot antwoorden te komen, maar veel belangrijker nog is dat we erover 
communiceren. Dat begint al bij het onderwijs op basisscholen, maar kan op veel meer 
manieren. Door alle mogelijke scenario’s mee te nemen, kunnen we de discussie aanwakkeren 
die nodig is.”

We moeten onze plannen en verhalen dus verzamelen en ze communiceren om het gesprek 
voor onze mogelijke toekomst aan te gaan. Alleen zo kunnen we tastbaar maken wat ons 
te wachten staat. Hoe veel verder kunnen en mogen we de natuur nog aanpassen in het 
Antropoceen? En zijn we bereid ons maakbaarheidsgeloof  op te geven?

29   Schuttenhelm, Rolf. De Zeespiegelstijging Is Een Groter Probleem Dan We Denken. En Nederland Heeft Geen 
oooiPlan B. Vrij Nederland, Vrij Nederland, 22 Jan. 2020, www.vn.nl/zeespiegelstijging-plan-b/ Web. 11 mei 2020
30   Waterlanders. Tegenlicht. VPRO. 22 september 2020. Televisie
31   Meeste Nederlanders Niet Voorbereid Op Overstroming. Waterschappen.nl, 13 Jan. 2016, www.
oooiwaterschappen.nl/meeste-nederlanders-niet-voorbereid-op-overstroming/ Web. 28 mei 2020
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Deel 3:  Hoe maakt de N.E.E.D onze verhouding tot de 
zeespiegelstijging tastbaar?

10 m    53º00’17”N 4º47’33”E
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Beeld: Koningin Juliana onthult het standbeeld van Icoon Dr.Ir. Lely te Den Oever, aan de 
voet van de Afsluitdijk, 1954. Nationaal Archief
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In mijn zoektocht naar wat ons te wachten staat, stuitte ik deze winter op een man met een 
plan. Een plan dat nog ambitieuzer is dan dat van Johan van Veen of  Cornelis Lely. Een plan 
dat in alle opzichten de technologie die we bedachten om ons te beschermen tegen het water  
overstijgt. 

Zoals Stewart Brand zo’n zestig jaar geleden vanaf  zijn dak werd overweldigd met een gevoel 
van nietigheid, het gevoel dat we als mensen slechts kleine wezentjes zijn, zwevend in een 
zwarte leegte, raakte ik geïntrigeerd door een idee dat niets van die nietigheid overhoudt. Een 
plan dat voor mij het ultieme symbool vormt voor ons geloof  in een maakbare wereld.

Het plan heet de ‘Northern European Enclosure Dam’, (ook wel N.E.E.D) en werd bedacht 
door Sjoerd Groeskamp, oceanograaf  bij het “Royal Netherlands Institute for Sea Research” 
(NIOZ). Zijn plan impliceert een ruim 600 kilometer lange dijk van Noorwegen tot Schotland 
en van Engeland tot Frankrijk en is bedoeld ons te beschermen tegen de gevolgen van de 
zeespiegelstijging. “If  constructed, NEED would be one of  the largest civil-engineering 
challenges ever faced”(Groeskamp).35 In februari 2020 werd zijn plan gepubliceerd in het 
Bulletin of  the American Meteorological Society, een toonaangevend wetenschappelijk 
magazine. 

Gefascineerd door dit idee, besluit ik het rapport te lezen. “De Northern European Enclosure 
Dam - for if  climate change mitigation fails,” staat in grote zwarte letters op de voorkant. In 
een dertig pagina’s tellend document lees ik, net als in alle andere rapporten, over het gevaar 
dat ons te wachten staat. De omvang van het probleem vraagt volgens Groeskamp om een 
oplossing van dezelfde grootte. “A solution as considerable as NEED might be a viable and 
cost-effective protection measure for even a few meters of  SLR. For Northern Europe, NEED 
may therefore be preferred over alternative solutions”.

De totale lengte van de dijk komt neer op 628 kilometer: 467 km voor de overbrugging 
van Noorwegen naar Schotland en 161 km voor de afstand tussen Engeland en Frankrijk. 
Evenveel als een ritje van Rotterdam naar Berlijn! De Noordzee zal door de totale afsluiting 
een Noordmeer worden, waarbij het zoute water door de uitmondende rivieren langzaam zal 
veranderen in zoetwater. 

Om de NEED aan te leggen, zal er 51 miljard ton zand nodig zijn. Dat staat gelijk aan de 
hoeveelheid zand dat per jaar over de wereld wordt verwerkt! De geschatte kosten komen 
neer op 508 miljard voor de constructie en 20-33 miljard voor de pompsystemen. 

The Northern European Enclosure Dam

35   Groeskamp, Sjoerd, and Joakim Kjellsson. Need the Northern European Enclosure Dam for If  Climate 
oooiChange Mitigation Fails. Bulletin of  the American Meteorological Society, (20200213), 2020.
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Verdeeld over een bouwperiode van 20 jaar en een kostenverdeling van 15 landen zou dat 
0,07 tot 0,16 procent van het jaarlijks BNP vragen. Een cijfer dat lager ligt dan scenario’s 
waarin Nederland zelf  haar kust zal beschermen. “NEED may both technically and 
financially be a better solution than scaling up existing protection measures”. 

Het plan van Groeskamp is erop gericht onze kust, zoals we die kennen, te behouden. Maar 
hoewel onze kuststeden met deze dijk kunnen blijven bestaan, zal de dijk grote gevolgen 
hebben voor de scheepvaart. Havens als Antwerpen, Hamburg en Rotterdam worden 
afgesloten gebied. Ook de zeestroming verandert. Getijden verdwijnen, wat grote gevolgen 
heeft voor het kleine zeeleven en de toevoer van mineralen en sediment. Het hele ecosysteem 
zal veranderen.

Een schets van de Noordzeedijk
De Northen European Enclosure Dam 
bestaat uit twee dijken. De noordelijke dijk 
loopt van Noorwegen, via de Shetland 
eilanden naar Schotland. De zuidelijke dijk 
loopt van het meest westelijke punt van 
Frankrijk naar het meest westelijke punt 
van Engeland.

Frankrijk

Engeland

Schotland

Noorwegen
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Hoe dit plan mijn eerdere onderzoeken samenbrengt

Terwijl ik het plan lees, vraag ik me af  waar de waarschuwing is gebleven. Groeskamp lijkt 
me meer over te willen halen dan te waarschuwen. De gigantische omvang van dit idee zet 
me aan het denken over alles wat ik eerder schreef. Deze dijk maakt mijn onderzoek tastbaar 
en vormt een concrete casus.

In het eerste deel van dit onderzoek schreef  ik over de ontwikkeling van de mens tot god. 
Dankzij de ontwikkeling van de technologie, zijn we nu in staat de natuur op deze schaal 
vorm te geven en de gevolgen tot in het kleinste deel uit te rekenen. Ook de economie 
vormt geen barricade meer. Zoals Latour in schrijft: “We zijn er eindelijk in geslaagd één 
enkele economiserende, calculerende humanoide alomtegenwoordig te maken over het hele 
oppervlakte van de aarde”(169).36  Maar de economie van de mensen is niet de economie van 
de natuur (153).

Waar Groeskamp me met zijn plan probeert te overtuigen door te melden dat andere 
oplossingen veel grotere gevolgen hebben voor onze economie, realiseert hij zich niet dat 
het ecosysteem, zoals we dat nu nog kennen, een waarde draagt die niet in economische 
termen valt uit te drukken. De grens tussen natuur en cultuur is zo vervaagd, dat we ons enkel 
bezighouden met het behouden van de natuur zoals wij haar vormden. 
 
Het plan van Groeskamp is ook de rest van de wereld niet ontgaan. Artikelen laten zien hoe 
wij Nederlanders voor de rest van de wereld bekendstaan om onze succesvolle strijd tegen 
het water. Hoogleraar hydrologie aan de Universiteit van Reading Hannah Cloke zegt in 
The Guardian: “If  you look back hundreds and hundreds of  years, then we’ve made some 
significant adaptations to our landscape, and the Netherlands is an example of  that (…)  
We can, as humans, do amazing things”(feb 2020).37 En The New York Times schrijft:  
“If  there is one nation that is familiar with the risks and challenges of  dealing with the sea, it 
is the Netherlands, where much of  the country exists on land below sea level”(feb 2020).38 

En toch is Groeskamp een van de weinige Nederlanders die met zijn plan om de 
zeespiegelstijging in te dammen het mondiale nieuws heeft bereikt. Hij voelde de noodzaak 
om dit plan te publiceren en om aandacht te vragen voor een probleem dat voor velen nog 
onaantastbaar is.

36   Oog in Oog Met Gaia : Acht Lezingen Over Het Nieuwe Klimaatregime. Translated by Rokus Hofstede and 
oooiKatrien Vandenberghe, Octavo, 2017.
37   Henley, Jon, and Alan Evans. Giant Dams Enclosing North Sea Could Protect Millions from Rising Waters. 
oooiThe Guardian, Guardian News and Media, 12 Feb. 2020,  
oooiwww.theguardian.com/environment/2020/feb/12/giant-dams-could-protect-millions-from-rising-north-sea. 
oooiWeb. 6 April 2020
38   Moses, Claire. As Sea Levels Rise, Scientists Offer a Bold Idea: Dam the North Sea. Nytimes, 2020, 
oooiwww.nytimes.com/2020/02/14/world/europe/north-sea-dams.html. Web. 6 april 2020
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Hoe dit plan leidde tot een korte film

Het verhaal van Sjoerd Groeskamp trekt mijn aandacht. Dit absurde plan piekt de 
maakbaarheidsdrang van de mens en stipt tegelijkertijd een urgent probleem aan. Met of  
zonder dijk; we zullen met de gevolgen van de stijgende zeespiegel te maken krijgen. Ik besluit 
het verhaal te gebruiken en zo ontstaat het plan voor een korte film. Dit voorbeeld vraagt om 
verbeelding. Het laat ons nadenken over ons geloof  in maakbaarheid en onze relatie tot de 
zeespiegelstijging. Wat als Nederland echt zou beginnen met het bouwen van deze dijk?

Ik ga aan de slag. Ik verzamel informatie, laat me inspireren door andere makers en verdiep 
me in het leven van Sjoerd. Ik besluit hem te benaderen en word uitgenodigd voor een Zoom-
gesprek. Het voelt wat onwennig. De man wiens werk en leven ik tot in detail vanachter mijn 
laptop heb uitgeplozen, zit nu, via het scherm recht tegenover me. Ik vertel hem over mijn 
filmplan en hij luistert.  ‘Waar het eigenlijk op neerkomt, vertel ik, is dat uw plan de kapstok 
is geworden van mijn afstudeerproject.’ Een tijdje is het stil. En dan brandt hij plots los. 
Anderhalf  uur luister ik naar zijn verhaal. Hij is enthousiast over mijn idee en ik vraag hem 
door over het ontstaan van dit plan. 

Sjoerd: ‘Dit artikel was een manier om A, een echte oplossing te bieden voor een klein 
deel van de wereld, niet tegen klimaatverandering maar puur tegen de gevolgen. Het is 
symptoombestrijding. En B, omdat het iets tastbaars is. Het wordt een beeldend verhaal: 
Goh, dit is dus waar we aan moeten denken als gevolg van klimaatverandering’. 

‘Maar… vraag ik, moeten we niet kijken hoe we het dichterbij onszelf  kunnen houden en 
onszelf  meer aanpassen aan de natuur?’
Sjoerd: ‘Ik denk dat we een taboe doorbroken hebben met ons plan en dat we nu de kans 
krijgen om hierover te praten. Ik denk dat dat goed is. Alle kleinschalige projecten, daar 
hebben mensen wel over nagedacht. Vooral bij Deltares en TU Delft. Daar hebben ze hele 
lijsten met mogelijke oplossingen. Omdat ik daar nooit mee bezig ben geweest, denk ik dat 
ik de mogelijkheid heb gehad om dat volledig over te slaan. Ik kon er als een buitenstaander 
naar kijken. En toen werd het idee steeds een beetje groter.’

‘Gaat jouw plan niet over een grens?’
Sjoerd: ‘Nee. Meestal worden dingen gemeten in termen van economie en mensenlevens en 
gezondheid. De natuur is toch meer een ondergeschoven kindje. Als dat zo blijft dan denk ik 
zeker dat dit een oplossing is. Economisch gezien is het een veel eenvoudigere en goedkopere 
oplossing dan veel van de alternatieven. En dus denk ik dat het een grote kans van slagen 
heeft. Nou ben ik er niet persoonlijk van overtuigd dat we dit per se moeten willen en ik zeg 
ook niet dat ik graag zie dat het gebouwd wordt, maar ik denk wel dat het realistisch is om 
over na te denken.’
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Waar ik er niet aan wil toegeven dat de mens zich als een god mag gedragen, doet Sjoerd 
dat wel. Zijn geloof  in maakbaarheid is groot. Toch zie ik raakvlakken. Waar ook Sjoerd 
opmerkt dat mensen pas in actie komen als ze zich bedreigd voelen, lokt dit plan iets uit. 
Door de absurditeit op te zoeken en een plan te realiseren dat de grootte van dit probleem 
tastbaar maakt, kan hij een groter publiek bereiken dan de kleinere plannen die bij Deltares 
klaarliggen.  

Sjoerd wenst me succes. Ik krijg de toestemming om zijn verhaal om te vormen en eigen te maken.

‘Ik zou je wel willen zeggen; je mag het idee van mij best absurd maken, 
maar vergeet niet om de realiteit van het probleem in te zien, want dat is 
ook absurd. En dat is heel belangrijk.’
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Het is juni 2020. Nederland staat op het punt om te beginnen aan 
‘s werelds grootste bouwproject allertijden: een 600 km lange dijk 
tussen Noorwegen en Schotland en Engeland en Frankrijk die ons zal 
beschermen tegen de zeespiegelstijging. Nu het klimaatbeleid heeft 
gefaald, is dit de overgebleven oplossing. 

In de korte film ‘Nordsjøen dike’ (Noors voor Noordzeedijk) wordt deze 
toekomst vanuit een Noorse verteller verbeeld. Wat als de Noordzee 
een meer wordt? In tal van losstaande scènes creëert Veerle van Herk 
mogelijke toekomstscenario’s. Kijken we naar een oprecht plan B voor 
ons klimaatprobleem? Of  zijn we doorgeslagen in onze maakbare wereld?

Dit verhaal is gebaseerd op het non-fictieve plan voor de ‘Northern 
European Enclosure Dam’ van oceanograaf  Sjoerd Groeskamp. In 
februari 2020 werd zijn plan gepubliceerd in het “Bulletin of  the 
American Meteorological Society’ magazine. Voor Veerle vormde dit plan 
hét symbool voor onze maakbare wereld.

Nordjøen dike
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De afgelopen maanden werkte ik aan het ontwikkelen van een korte film. Vanwege de 
corona-maatregelen die vanaf  12 maart 2020 in werking traden, was het niet mogelijk om 
mijn film voor de zomer te realiseren. Omdat samenkomsten met meer dan drie mensen zijn 
verboden, werd ik gedwongen mijn draaidagen uit te stellen. In de tussentijd verzamelde 
ik een groep ervaren Rotterdamse filmmakers om mij heen. Het plan is om de film deze 
zomer te produceren. Hieronder licht ik de verschillende elementen uit het filmplan kort toe, 
aangevuld met relevante visuele inspiratiebronnen.Voor de uitgebreide versie verwijs ik je 
door naar mijn filmplan.

Film als illustratie 
Het is voor het eerst dat ik kies voor het medium film. In mijn zoektocht naar inspiratie en 
een manier om mijn illustratieve beelden tot leven te brengen, kwam ik steeds weer uit bij de 
korte film. Waar illustratie als tweedimensionale weergave een afstand creëert, doorbreekt 
film de denkbeeldige Brechtiaanse vierde wand. Het neemt je mee in een verhaal binnen een 
afgesproken tijd en plaats en biedt mogelijkheden om tekst met beeld te vervloeien. 

Observatie 1
Mijn film is opgebouwd uit losstaande scènes. Er wordt niet gepraat, enkel geobserveerd.  
Door gebruik te maken van sterke kadering, verplaats ik de kijker in mijn gekozen 
benadering. Ik geef  de ruimte om zelf  te oordelen. 

Feit en fictie 2
Het verhaal dat ik vertel is fictief, maar bevat feiten uit het leven van Sjoerd Groeskamp en 
zijn plan. Omdat de wetenschap van zeespiegelstijging onzeker is, maar de opwarming van de 
aarde zeker, is het mijn bedoeling een filmwerk te maken waarin feit en fictie nauw met elkaar 
verweven zijn. 

Absurdisme 3
De scenario’s in de film zoeken de absurditeit van het plan op. De compositie en de Noorse 
voice-over zorgen ervoor dat er een bepaalde afstand wordt gecreëerd. In mijn verbeeldingen 
zit eenzelfde soort absurditeit. Waar de enscenering er enerzijds voor zorgt dat de kijker 
wordt meegenomen in het verhaal, geeft de gecreëerde afstand ruimte om zelf  na te denken.

Enscenering 4
Er is veel aandacht besteed aan de enscenering van mijn film. Alle details hebben een functie.
Ik gebruik verwijzingen naar de tijdgeest waarin we leven: klimaatactivisten in de film komen 
uit Scandinavië en Nederlandse boeren hebben een nieuwe functie gekregen.

Props 5  

Elke scène bevat een zelfgemaakte prop. Iets wat mijn illustratie verweeft met filmisch werk 
en de maakbaarheid van de scène aanscherpt. Deze props zullen tijdens de expositie naast de 
film worden tentoongesteld. Hiermee wordt de maakbaarheid van mijn project ook tastbaar.
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1. The Anthropocene Observatory - 2013
The Anthropocene Observatory is een onderzoekstentoonstelling 
bestaande uit een serie observerende films. Met de beelden wordt 
de manier waarop we ons leven in het Antropoceen vormgeven 
bevraagd zonder commentaar te leveren. 

2.1  Tenzij Je Een Beter Plan Hebt - 2017 
Theatermakers Anoek Nuyens en Rebekka de Wit gaan in hun 
voorstelling Tenzij Je Een Beter Plan Hebt op zoek naar een manier 
om een wereld te verbeelden waarin de mens niet de maat der 
dingen is. Dat doen zij door in gesprek te gaan met verschillende 
journalisten, filosofen en juristen. Door middel van een verhaal en 
een gesprek wordt de tijd waarin we leven bevraagd.

2.2  Drama Girl - 2020
Ook in het werk van filmmaker Vincent Boy Kars lopen realiteit en 
fictie door elkaar. Door gespeelde scènes met documentair beeld af  
te wisselen, brengt hij het verhaal dichter bij de kijker.  
 
2.3 Icons - 2014 
Cortis en Sonderegger maken voor de serie Icons driedimensionale 
schaalmodellen na van belangrijke gebeurtenissen uit onze 
menselijke geschiedenis. Doordat de ontstane beelden moeilijk van 
het origineel te onderscheiden zijn, bevraagt dit werk de maakbare 
waarheid.

3. L’Histoire Kaputt - 2018
Naast filmmaker is Alex van Warmerdam ook kunstenaar. Zijn 
geschilderde werk sluit nauw aan op zijn films: absurdistisch, 
vervreemdend en een grauw kleurenpalet. Zijn expositie L’histoire 
kaputt vormde een grote inspiratie voor mijn eindwerk.

4.1 Spoetnik - 2015
De korte film Spoetnik van Noël Loozen vormt qua enscenering 
een inspiratiebron. Het kleurgebruik en de knulligheid vormen een 
inspiratie.

4.2 Shirley: Visions of Reality - 2013
In deze film worden de schilderijen van Edward Hopper door 
Gustav Deutsch tot leven gebracht. De observerende scènes worden 
voorzien van commentaar, waardoor de schilderijen van Hopper 
een nieuwe betekenis krijgen.

4.3 It Must Be Heaven - 2019
Ook de sterk geënsceneerde film van Elia Suleiman is obgebouwd 
uit observaties. De kijker kijkt mee door de ogen van de filmmaker, 
die de hoofdrol speelt in de film. De beelden zitten vol verwijzingen 
en zijn zorgvuldig uitgelijnd.

5. Lunacy - 2017
De objecten van Sjoerd Knibbeler in de fotoserie Lunacy lijken op 
ruimtevaartuigen, maar zijn in werkelijkheid schaalmodellen van 
karton gefotografeerd in het maanlicht. Knibbeler onderzoekt het 
menselijke verlangen naar exploratie. Het onbekende vraagt om 
vindingrijkheid in fictie en werkelijkheid. Iets waar voor kunstenaars 
en filmmakers veel te halen valt.
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De korte film zal in een expositieruimte worden vertoond, aangevuld met geïllustreerde 
filmstudies en de gemaakte props. Hiermee wordt het maakproces onderdeel van het geheel. 

Mocht de film als losstaand werk van hoogwaardige kwaliteit zijn, zal ik de film ook naar 
andere filmfestivals insturen. In combinatie met het ruimtelijk- en beeldend werk zal 
het project ook geschikt zijn voor festivals waar kunst en maatschappelijke verdieping 
samenkomen. 

In een verhaal dat gaat over een situatie waarin de mens zichzelf  als god en maker van de 
natuur neerzet, maak ik mezelf  schepper van mijn verhaal. Omdat we verbeelding nodig 
hebben van iets groots, dat ons wakker schudt om tot actie te komen. Zoals een groot 
inspiratiebron Alex van Warmerdam ooit zei:

Deel 3

42



‘Elke kunstenaar is in principe God.’

Alex van Warmerdam
L’histoire kaputt
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Conclusie

Het is lastig om een antwoord te geven op de vraag hoe effectief  het maakbaarheidsdenken 
van de Nederlander is ten opzichte van de zeespiegelstijging. Daarvoor moeten we een blik 
werpen op de toekomst, die zelfs voor de wetenschap lastig te voorspellen blijkt. 
Het is onzeker of  de zeespiegelstijging door het smelten van de polen in een versnelling zal 
raken en in welke mate dat zal zijn (Deltares). 

Wel kreeg ik inzicht in hoe het maakbaarheidsdenken ontstond. Waar de mens van begin af  
aan zijn leefgebied vormgeeft, was het Descartes die ervoor zorgde dat men zich loskoppelde 
van de natuur. Oude kennis werd opnieuw onder de loep genomen en de aarde werd een 
bron van energie, die we steeds verder uitputten. We bereikten het punt waarop de invloed 
van de mens onomkeerbaar bleek. Geologen introduceerden daarop het “Antropoceen”; het 
tijdperk van de mens. Latour stelt dat de menselijke invloed weer samensmelt met natuurlijke 
krachten. Tsing ziet het als onze uitdaging om verschillende disciplines samen te brengen om 
tot een oplossing te komen voor onze klimaatcrisis. 

In Nederland zorgde de Verlichting met de groeiende handelspositie ervoor dat we 
meer grond nodig hadden. We ontwikkelden technologie om van water land te maken. 
Overstromingen zorgden ervoor dat we ingenieuze dammen bouwden, die onderdeel werden 
van onze cultuur; een vanzelfsprekend middel dat ons beschermt tegen de zee. Ook dat beeld 
verandert in het Antropoceen. Door opwarming van de aarde, stijgt de zeespiegel sneller dan 
ooit. Onderzoekers voorspellen een stijging van minimaal een meter voor 2100. Onze dijken 
zijn daar niet tegen bestand. De grootte van een maakbare oplossing heeft zijn limiet bereikt.

Dat is wat Sjoerd Groeskamp met zijn plan voor de N.E.E.D tastbaar probeert te maken. 
Waar temperatuurstijging abstract blijft, hebben we verbeelding nodig om dit probleem te 
aanvaarden. Bovendien moet de stijgende zeespiegel volgens Geert van der Meulen meer 
naar de Nederlander gecommuniceerd worden om het gesprek over onze toekomst aan te 
kunnen gaan.

Waar de wetenschap en politiek het lastig vinden om met onderzekerheid om te gaan, zijn het 
de ontwerpers en verbeelders die dat wel kunnen. Daar moeten we gebruik van maken.
Als een maakbare oplossing echt de grootte is van het plan van Groeskamp, dan denk ik 
dat niet veel mensen het zo ver willen laten komen. Het is belangrijk dat we, voordat de 
zeespiegel verder stijgt, het gesprek aangaan om samen tot een antwoord te komen op de 
vraag hoe ver we kunnen gaan in ons maakbaarheidsgeloof. Door met mijn korte film een 
mogelijke toekomst te verbeelden, hoop ik bij te kunnen dragen aan dat gesprek.
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Voor mijn onderzoek las ik uiteenlopende bronnen om 
mijn onderzoek vorm te geven en te onderbouwen. 
Ik ondervond dat een meerderheid van deze bronnen 
door mannen werd geschreven. Een groot aantal 
van de personen die ik citeerde, is werkzaam binnen 
de geologie. Helaas zijn mannen nog vaak de norm 
binnen deze wetenschap. Ik zie het als mijn taak om 
dit te benoemen en zie uit naar een gelijke verdeling 
voor de toekomst. 

Verantwoording
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