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scharrelt en vliegt er rond, maar geen 
mensen. Dicht bij het Mirnser Klif vie-
len me de overblijfselen van palen op, 
geen idee wat die daar deden, hangpa-
len zeg maar. Sommige alleen, andere 
in groepjes, sommige geveld op de 
grond, andere fier rechtop. Een aantal 
fotografeerde ik toen. 
Voorbij het Mirnser Klif, waar de weg 
afbuigt van de kust, kwam de rust 
weer terug en bleken de palen totaal 
anders te zijn. Staan ze bij Mirns in het 
riet, hier staan ze direct aan de water-
kant, soms twee rijen, soms drie, met 
basaltblokken aan de voeten. Er is een 
flinke variatie in hoogte. Een klein aan-
tal staat nog twee meter hoog, maar 
er zijn ook palen die nog maar net hun 
hoofd boven water kunnen houden. 
Een aantal figuren van Mirns is hier 
terug te vinden, maar de variatie in vor-
men is veel groter en het water op de 
achtergrond maakt het beeld prachtig. 
Hier ben ik eveneens enthousiast aan 
het fotograferen geweest.
Pas thuis echter, voor mijn beeld-
scherm, viel de rijkdom aan beelden op. 
Lopend in het veld overheerst toch de 
totaalindruk. Hoe gefocust ik ook pro-
beerde de beelden vast te leggen, pas 
thuis zag ik de variatie in vormen en de 
schoonheid; de kracht van de beelden.
Toen pas heb ik bedacht er een pro-
ject van te maken en stap één bestond 
uit het vragen van toestemming aan 
Natuurmonumenten en It Fryske Gea 
om in die gebieden te lopen zodat ik 
onbekommerd kon fotograferen. Die 
toestemming kwam en in april 2009 
kon ik beginnen.

Daar langs die prachtige kust, zwer-
vend en fotograferend, was ik me er 
ook van bewust dat ik de resten aan 
het vastleggen was van een cultuur-
historisch monument met een lange 
geschiedenis. Heel kort verteld: men 
is in Zuidwest Friesland al in de 15e 
eeuw begonnen met het beschermen 
van dijken door paalschermen tegen 
de toen nog ongetemde Zuiderzee. Die 
beschermingslinie bestond uit hou-
ten palen, soms drie rijen achter elkaar, 
aan de voet van de dijk. De paalscher-
men hadden veel te lijden en moesten 
nogal eens vernieuwd worden. Het lijkt 
erop dat de resten van de palen, die nu 
nog te zien zijn, omstreeks 1920 met 
een stoomheimachine de grond in zijn 
geslagen. Daar zijn foto's van.
Na de aanleg van de afsluitdijk verviel 
de noodzaak van de paalschermen. De 
zeewering werd aan zijn lot overgela-
ten en verwerd tot zeeverwering. 
Hoe lang de palen nog stand zul-
len houden in de vredigheid en in het 
geweld van de natuur weet niemand. Ik 
legde ze in ieder geval vast in alle sei-
zoenen van het jaar 2009. 
     
Henk Schalken

voorwoord
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In de psychotherapie, althans zoals ik 
die beoefen, geldt als grondregel: waar 
Es is, zal Ego komen -vrij vertaald uit 
een mooie Duitse regel, toegeschre-
ven aan Sigmund Freud, die ongeveer 
zo luidt: wo Es war, soll Ich werden. Uit 
de ongecontroleerde borrelende massa 
van impulsen zal een gestructureerder 
wezen gemaakt worden. Wat onbe-
wust is, moet bewust worden. 
Dit foto project belicht een proces 
waarin het precies andersom is gegaan: 
wo Ich war, ist Es geworden. Een mooi 
uitgedachte, strakke muur van palen, 
geheel gericht op één functie – het 
buitenhouden van water – is veran-
derd in een ongecontroleerde optocht 
die geen enkel nuttig doel meer dient. 
Het is alsof de klassieke hoofdonder-
wijzer, die net de hele klas in de rij heeft 
gekregen even is weggeroepen en na 
terugkomst (5 minuten is genoeg) een 
vechtende, rommel- en lawaaimakende 
kluwen aantreft.
Zoiets dus en zoals menig politieagent 
ook parttime kan genieten van een 
mooie inbraak, zo kan ik genieten van 
de nutteloze chaos die langs de water-
kant is ontstaan.

Een chaos waarin, voor de liefheb-
ber van het detail, allerlei moois is te 
ontdekken: pratende koppen, los van 
elkaar maar in de basis nog verbon-
den, hondjes die aan land kruipen, ET 
midden in de branding, Mata Hari met 
stola, bruiden van Oudemirdum. Op 
de plek waar ze staan is het eenvoudig 

om ze over het hoofd te zien, omdat de 
ruimte zo geweldig is en bovendien de 
geluiden aan de zeekant indrukwek-
kend aanwezig zijn. 
Kun je je ontworstelen aan die totaalin-
druk, dan zie je hoe boeiend de wijze is 
waarop de vormen, ook de abstractere 
vormen, veranderen onder invloed van 
licht, waterhoogte en seizoenen.
De verdeling van het licht, de verhou-
ding tussen water en lucht, hout en 
beweging, altijd beweging, fascine-
ren. De kleur van de zee is nooit het-
zelfde: van blauw(achtig), via zand-
kleurig tot groen naar bijna zwart. En 
dan de hoogte van de golven, die soms 
knabbelen aan de voeten van de beel-
den en op andere momenten er over-
heen daveren.
Sommige beelden lijken voor de eeu-
wigheid bestemd, maar het gevoel dat 
hier niets zal blijven is toch voortdu-
rend aanwezig. Dit is het leven.

Dit verhaal is natuurlijk mooi achteraf 
bedacht.
Het begon anders. Ik liep in het 
Zuidwesten van Friesland, op ver-
boden gebied, uit principe vermoed 
ik. Om precies te zijn liep ik van de 
vogelkijkhut bij de Mokkebank naar 
het Mirnser Klif en dan door naar 
het Oudemirdummer Klif. Sommige 
gedeelten zijn vrij toegankelijk, maar 
het grootste deel is verboden toegang. 
Die hele tocht is prachtig vanwege 
de ruimte, de geluiden en de voort-
durende visuele en akoestische (en 
olfactorische, niet te vergeten) aan-
wezigheid van de zee. Buizerds, kie-
kendieven, reeën, hazen, van alles 
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