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De Noordzee is niet de wildernis die we er graag in zien. De Noordzee is een 

industrieterrein  

De zee is zoals ik haar graag zie: peu agitée, zoals de Fransen zeggen, een beetje wild. Rond 

Vlieland hebben zich golven verzameld van een meter hoog, genoeg om het bootje lastig te 

vallen, maar niet genoeg om zeeziek van te worden. Langzaam trekt de wind zich terug, zodat 

we met een kalme gang naar Duitsland varen, de zeilen uitgeklapt als vleugels van een 

vlinder. 

 

Het zal een mooie overtocht worden, van Vlieland naar Cuxhaven, 150 zeemijl door de Duitse 

Bocht, die de naam heeft snel in een wildeman te veranderen - de staat van de zee is hier vaak 

grosse, zeggen de Fransen in hun weerberichten, of énorme; het schijnt dat de golven in de 

Duitse Bocht het snelst groeien van allemaal, met uitzondering van die bij Kaap Hoorn. 

 

Maar niet nu, niet vanavond. 

 

Er hoest iemand, in het water. Het is een bruinvis die onder de boot door duikt en aan de 

andere kant weer boven komt, nieuwsgierig naar het merkwaardige vleugelbeest dat door zijn 

territorium drijft. Verder gebeurt alles in stilte. Eerst gaan de vuurtorens branden, dan zakt de 

zon in het water. De maan is rood. Ik heb nog nooit zo'n rode maan gezien. Er komt neonlicht 

uit de golven, zeevonk, in blauwe en groene buitenaardse slangen. De boot raakt nu in trance. 

 

Om middernacht zie ik een bundel witte lichten pal vooruit, en nog meer licht in het 

zuidoosten. Dat kunnen geen boortorens zijn. Er zijn hier geen boortorens, zie ik op de 

zeekaart. De lichtslangen zijn weg en de maan is verdwenen en op de marifoon hoor ik een 

geagiteerde stem, een Nederlander die Engels probeert te praten en 'Sailing yacht! Turn 

around now!', zegt, 'You are in danger!' De stem moet iets met de lichten te maken hebben; 

door de verrekijker zie ik nog meer lichten, boten bij elkaar, vissers misschien, of bergers, ze 

bewegen nauwelijks behalve één. Ik kan het niet goed zien. Het is alsof ik door een 

sterrenkijker tuur in een onbekend sterrenstelsel. 'Hard starboard!', roept de stem, 'No no no, 

to the other side!', maar ik weet niet of hij het tegen mij heeft. 

 

Windmolens, denk ik ineens. Bij het eiland Borkum bouwen de Duitsers een enorm 

windmolenpark, precies in de route die zeiljachten naar Duitsland varen. De man op de 

marifoon maakt zich bekend als de schipper van de Osprey, een waakboot die de jachten uit 

het werkgebied moet houden. Drie uur duurt het voordat het bootje er omheen is gezeild; 

langs kranen en lampen en werklui die 24 uur per dag doorstampen in een bouwput op zee. 

 

Dit was ik vergeten: de Noordzee is niet de wildernis die we er graag in zien. Het is ook geen 

natuurgebied. De Noordzee is een industrieterrein, volgeplempt met boortorens waarvan de 

oudste al tot schroot vergaan. 's Nachts denderen de viskotters eroverheen, groot als fabrieken. 

Op weg naar Harwich verzeilde ik vorig jaar in een eindeloze wind farm, zoals de Engelsen 

hun windparken noemen, een krankzinnig landschap van stalen palen, niet ver van de 

vaarroute waar enorme tankers kop aan kont doorheen ploegen. De kans dat zo'n tanker een 

keer een windpaal raakt, is best wel groot, maar niemand heeft het daar graag over - ook niet 



toen de bulkcarrier Aztec Maiden een paar maanden geleden motorstoring kreeg en met zijn 

krabbende anker bijna de kabels lostrok die als een spinneweb op de bodem van de Noordzee 

zijn getrokken. Elektriciteit. Internet. Gas- en olieleidingen. 

 

Hoe lang gaat dat goed? 

 

Als een olietanker tegen zo'n nieuwe windmolen bij Borkum vaart, zuigt de vloed de olie het 

halve Waddengebied binnen. Daar helpt geen Osprey of natuurbeschermingswet meer tegen. 

 

Daar dacht ik ineens aan, 's nachts op zee: klonten olie op een zandplaat, zoals ik ze in 

Louisiana had gezien na de ramp met de boortoren van BP. 

 

Ik hoorde de schipper van de Osprey zeggen dat ons bootje veilig was, en rustig kon 

doorvaren naar Cuxhaven. 

 

Maar vanaf dat moment was de Noordzee niet meer de Noordzee die ik graag zie. 

 


