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Strandlopers – Twee mannen te
voet van Knokke naar Borkum –
Jan Groenhart | Herman Vuijsje
“Herman Vuijsje: ‘Mijn hele leven is het al een aanvechting die ik nauwelijks kan
weerstaan: aan het strand dóórlopen, omringd door mist en meeuwen, tot aan de jongste
dag.’ – Vuijsje is socioloog en journalist en schreef onder andere een aantal
wandelboeken. De Nederlandse verhouding met het water is een van zijn favoriete
onderwerpen.
Jan Groenhart: ‘Ik vang de ruimte in mijn werk. Licht, lucht en water. Ik schilder, al
lopend, zonder penseel in mijn hand. Sla de beelden op in mijn hoofd en maak af en toe
een schetsje.’ – Groenhart is landschapsschilder met een voorliefde voor het NoordHollandse platteland en het strand.”
“Voorjaar 2019 wandelden wij in drie weken langs het hele Nederlandse strand, van
Cadzand via de waddeneilanden tot aan Rottumeroog. Ruim 350 kilometer, of eigenlijk
iets meer, want we begonnen in Knokke en eindigden op Borkum, het eerste Duitse
waddeneiland. Zo wilden we ons rekenschap geven van het ‘typisch Nederlandse’ van

ons strandgevoel. Ons strand is wijd en imposant, maar ook gladjes en ‘verrassingsvrij’.
Je kunt er ver kijken, vooruit plannen. Het lijkt op ons.
Die onafzienbaarheid schept ook ruimte, dat weet iedereen die aan het strand gaat
uitwaaien. Ruimte voor beelden, verlangens, fantasieën. Waar komt bijvoorbeeld die
liefde voor dat ‘uitwaaien’ vandaan? En wie zijn het eigenlijk, die je al uitwaaiend
tegenkomt? Hoe komt het dat je vaak genoeg twee vriendinnen ziet optornen tegen de
wind, maar nooit twee vrienden? En waar ligt precies het hondenuitlaatomkeerpunt?
We staarden naar onze strandgenoten, naar de horizon, naar de bewegingen van zand
en schuim. Na een paar weken waren we ouwe indianen geworden, snuffelend aan de
voetsporen van mens en dier. Hanteerden we een gebarentaal om elkaar uit de verte de
staat van het zand aan te geven. Iedere ochtend waren we opgelucht als we die inkeping
in de duinen weer zagen opduiken – die V-vorm, waarvan het onderste deel zich vult met
een helderblauwe streep naarmate je omhoog ploetert door het rulle zand. De V van
verwachting is dat. En van vrijheid.”

Net terug van de wandelroute langs de kust van La Palma, ligt
‘Strandlopers’ in de brievenbus. De schrijver en de schilder gaan
bespiegelend en observerend te voet langs de kust van Knokke naar
Borkum. Het omslag met verstilde kleuren en oneindige sfeer pakt
mij direct.
De observaties van Vuijsje betreffen vooral het in cultuur gebrachte landschap en
gedragingen van andere ‘strandlopers’. Daarnaast haalt hij regelmatig andere dichters
en schrijvers aan die de sfeer van Nederlandse kust in woorden hebben gevangen.
Het mooiste van het boek vind ik de schilderingen en pentekeningen. Zij geven het
landschap weer, met soms de kleine mens en zijn bouwsels daarin. Mooie verstilde
kleuren. Oneindigheid.
Verschillende trajecten ken ik wel, als wandelaar die het liefst langs kusten loopt. Dit
boek doet (weer) beseffen dat in Nederland prachtige kusten binnen handbereik zijn.
Een prachtig boek om door te bladeren als je even de rust zoekt.
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