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Soms kan een omstreden onderwerp het
best door een stripfiguur uitgelegd worden,
ook al is de fictie overduidelijk. Simon
Richter gebruikt de video animaties van Dr
Poldergeist om een nieuwe houding ten
opzichte van het klimaatadaptatie in de
watersector teweeg te brengen

In het voorwoord van de vierde editie van Dredge, Drain,
Reclaim. The Art of a Nation zegt hij over de toevoeging
van twee nieuwe hoofdstukken, “Being too busy myself I
was much pleased to find that Dr. Cassandra, an expert
in dike affairs … was found willing to add the last of these
two chapters to my book.” Voor alle duidelijkheid legt hij uit
dat Cassandra “was the name of the princess who saw the
insufficient strength of the defense of Troy, but could not
prevent a calamity.”
Het bewuste hoofdstuk is getiteld, “A New Storm, A New
Start”. Het bevat een prikkelende boodschap voor het
“abnormal country” (195) dat Van Veens vaderland is.
In de nasleep van de Watersnoodramp van 1953 stelt
hij zich een Nederland voor dat omgevormd is tot een
“ordinary country”. Dr. Cassandra zegt, zich wel bewust
van historische stijgingen van de zeespiegel, bodemdaling,
en de dreiging van verzilting en schaarsheid van zoet
water, dat “the most difficult engineering undertaking of
the whole Dutch water history, past and future, confronts
the engineers of the present day” (195). Hij overdrijft
niet. Hij vindt dat het land opgehoogd dient te worden
door “pumping a thick layer of sand and silt into the
Netherlands, burying all its history as it were” (195).
“Ultimately the Netherlands may not be a pit any longer;
it may become an ordinary country, artificial it is true, but
above sea level” (195).
Het advies van Van Veens profetische alter ego negerend,
ging Nederland door met zijn oneindige strijd tegen

Dr Poldergeist

het water. Maar de idee van versnelde zeespiegel
stijging is, volgens Marjolijn Haasnoot van Deltares,
een “gamechanger”. Ingenieurs, ontwerpers, adaptatie
deskundigen en ecologen beginnen zich een voorstelling
te vormen hoe een klimaatbestendig Nederland eruit zou
kunnen zien. Verschillende lobby’s hebben zich rond twee
diametraal tegengestelde ideeën gevormd: zeewaarts met
een imposante zeedijk of met een rij eilanden (waar al dat
zand in Van Veens verhaal goed van pas komt) of mee
bewegen in combinatie met gecontroleerde terugtrekking
die erfgoed beschermt, een overgang naar zilte landbouw
mogelijk maakt, en uiteindelijk grote groepen mensen naar
hogere zandgronden in het oosten verplaatst. Tegelijkertijd
ziet de regering klimaatverandering als een lucratieve kans
voor de Nederlandse watersector, duidelijk uitgesproken
in de Nederlandse Internationale Waterambitie. Terwijl
baggerwerkzaamheden en het bedienen van offshore
boorplatforms de belangrijkste bronnen van inkomsten
blijven, breiden grootschalige deltaplannen en
kustbescherming-strategieën zich snel uit, voor steden in
de VS en laag liggende landen in het Globale Zuiden.
Enter Dr Poldergeist, met boodschappen voor de
Nederlandse watersector in binnen- en buitenland. Het
Project Poldergeist, gelanceerd in september 2021, is een
serie geanimeerde video’s over het ingewikkelde leven
onder de zeespiegel in Nederland en in andere kuststreken.
De presentator van de serie is Dr Poldergeist, een
geanimeerd figuurtje, bedacht door mijn onderzoeksteam,
studenten/animators bij de University of Pennsylvania. Het
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project is speciaal bedoeld om nieuwe inzichten te delen
over klimaatadaptatie in Nederland. Deze inzichten zijn
niet technisch van aard. Dr Poldergeist is geen ingenieur.
Wij zien hem als een cultuurpsycholoog van Nederland. En
terecht: Nederlanders hebben een paar indrukwekkende
overstromingstrauma’s achter de rug en zij bevinden zich
in een unieke klimaatsituatie, waar de belangen groot zijn.
Onder zulke druk mag het geen verbazing wekken dat
wij een heel scala reacties zien, van ontkenning en uitstel
tot opstandigheid en zelfs wanhoop. Dit gedrag en deze
manier van denken kunnen het uitvoeren van effectieve
adaptatie-strategieën belemmeren. Het perspectief van een
buitenstaander kan hier behulpzaam zijn.
Nederlanders bevinden zich in een ietwat schizofrene
situatie. Zij worden in de hele wereld bejubeld voor hun
buitengewone waterafweersystemen, de beroemde Delta
werken. Het is niet onjuist te zeggen dat Nederlanders in de
veiligste delta ter wereld wonen. Maar klimaatverandering
maakt alles erg gecompliceerd. Als landen er niet in slagen
de opwarming van de aarde tot 1.5°C te beperken — en dat
lijkt steeds minder waarschijnlijk —dan kan de versnelde
zeespiegelstijging hun vermogen wegnemen om op tijd hun
dijken, duinen en stormvloedkeringen te versterken. Deze
twee aspecten tezamen vormen de Nederlandse paradox:
Nederland is tegelijkertijd erg veilig en erg kwetsbaar. Dr
Poldergeist probeert zijn licht te schijnen op de culturele
gevolgen van het leven met die paradox.
Veel mensen weten niet dat Sigmund Freud een grote
bewonderaar van Nederland was. In het Wenen van de
late jaren 20 en de vroege jaren 30 van de vorige eeuw
volgde hij in zijn favoriete krant, Die Neue Freie Presse,
het verhaal van de Afsluitdijk, de Wieringermeer en
de Flevopolders. Toen hij de idee van de drie delen
van de menselijke psyche— het id, het ego, en het
superego — in 1932 — hetzelfde jaar als de voltooiing
van de Afsluitdijk — wereldkundig maakte, vergeleek
hij zichzelf impliciet met Cornelis Lely. “Het werk der
psychoanalyse,” zei hij, “ligt in het versterken van het ego,
door het onafhankelijker te maken van het superego, zijn
perceptieveld te verruimen en zijn organisatie te vergroten,
zodat het nieuwe delen van het id kan aanboren. Waar id

YouTube channel
https://www.youtube.com/channel/
UCQrvu36tni8MEpLR4ZqFJsQ

was, moet ego zijn. Het is Kulturarbeit — vergelijkbaar met
de drooglegging van de Zuiderzee.”
Wat een eer voor Nederland! Of niet soms? Iedereen heeft
wel eens gehoord van het Oedipuscomplex. Zouden we
hier ook niet moeten spreken van een “poldercomplex”?
Freud beschouwde het maken van polders, het weg
pompen van water, moerasland veranderen in droog
land — al die dingen die de Nederlanders zo goed doen
— als een analogie van wat psychoanalyse doet. Het lage
deel van Nederland lijkt op het ego dat bescherming en
versterkingen nodig heeft. Water en moeras op het id.
Freud zag de Zuiderzeewerken als een bewonderens
waardig voorbeeld van Kulturarbeit –in de woorden van Van
Veen, de “art of a nation”. Ik weet zeker dat hij hetzelfde
gedacht zou hebben over de Deltawerken: droge voeten
voor de menselijke ziel. Echter, om een ander inzicht van
Freud aan te halen, al die waterpompen en al die vloed
keringen die gebouwd zijn om het collectieve ego van
de Nederlanders te beschermen resulteren in wat hij
‘verdringing’ noemt. Met andere woorden, je verdrijft
problemen en contradicties zonder ze aan te pakken.
Maar, zoals Freud zeer goed wist, wat je verdringt heeft de
neiging weer op te duiken en het ego of, in ons geval, het
land dat het water verdreven heeft en de vloedkeringen
gemaakt heeft te achtervolgen. Dit is wat hij “de terugkeer
van het verdrongene” noemt. Bodemdaling, verzilting,
droogte, en, in bredere zin, versnelde zeespiegelstijging
— zo ziet “de terugkeer van het verdrongene” eruit voor
Nederlands verzakkende ego.
Daarom noemen we onze cultureel psycholoog Dr Poldergeist. Hij komt tot leven als de geest van de Nederlandse
polder. En hij is, net als zijn Duitse neef de Poltergeist, een
beetje een onruststoker. We zien dit in de eerste Poldergeist-video, “How much of the Netherlands is below sea
level?” Met deze video wilden we de rol van Dr Poldergeist vastleggen met een overtuigend voorbeeld van het
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soort psychologisch en cultureel fenomeen dat we willen
belichten. In ons onderzoek hebben we namelijk opgemerkt
dat sommige Nederlanders, en zelfs Nederlandse overheidsinstellingen, de neiging hebben te overdrijven hoeveel
van Nederland onder de zeespiegel ligt. De getallen die wij
tegenkwamen varieerden nogal, van één derde tot tachtig
procent. Wij kregen het gevoel dat mensen een percentage gaven dat ze gevoelsmatig juist vonden — met andere
woorden, het was een uitdrukking van hoe kwetsbaar of
onoverwinnelijk zij zich voelden, of allebei! Geen probleem
zeg je? Maar dat is het juist wèl. Geloofwaardigheid is
belangrijk. In 2007 hebben de officiële webpagina’s en documenten van de overheid het IPCC misleid, die daardoor
foutieve beweringen over Nederland in hun rapport zetten,
en dat in een tijd dat het onder het vergrootglas werd gelegd door ontkenners van klimaatverandering. Op dezelfde
manier vielen internationale journalisten ten prooi aan deze
overdrijvingen. In The Water Will Come beweert de bekende klimaatjournalist en -schrijver Jeff Goodell dat 75% van
Nederland zich onder de zeespiegel bevindt. Hij was niet
blij toen ik hem op zijn fout wees. “Er staan maar twee fouten in dat boek, en dat is er één van.” Hij was meegesleurd
in de overdrijvingen. Gezien de paradoxale onzekerheid
waarin Nederland zich bevindt mag het niet verbazen dat er
iets aan de hand is onder het oppervlak.
Onze tweede video probeert aandacht te besteden aan
wat onverantwoord gedrag lijkt te zijn. Hij heet “Is the
Netherlands too deep to fail?” en belicht de crisis in de
huisvesting en de controverse rond de plannen voor de
ontwikkeling van de Zuidplaspolder en andere kwetsbare
gebieden. Voor een buitenstaander lijken deze plannen
dwaas. Waarom geen moratorium op bouwen in de meest
risicovolle gebieden en stimuleren van hoger bouwen in het
oosten? Deltares en de Deltacommissaris hebben urgente
waarschuwingen afgegeven over het gevaar van “lockins”, die het aantal adaptatie-opties beperken. Je weet dat
je je in psychologisch interessant vaarwater bevindt als
mensen hun toevlucht zoeken tot spectaculaire vormen van
ontkenning. De plaatselijke dijkgraaf zei, in aanwezigheid
van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, “Het Vijfde Dorp [in de Zuidplaspolder] moet,
ook door commitment van het Rijk, hét klimaatdorp van
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Nederland worden. Een voorbeelddorp waar we laten
zien hoe bouwen in lagergelegen gebieden van Nederland
mogelijk is.” Voor Amerikanen lijkt dit verdacht veel op ‘clean
coal, beweringen die duidelijk in strijd zijn met de feiten.
In onze video vragen we ons af of de reden dat Nederland
zozeer blijft investeren in risicovolle gebieden iets te maken
heeft met het onuitgesproken vertrouwen dat de overheid
die investeringen tegen elke prijs zal beschermen. Door deze
gebieden nog meer te bebouwen verhoog je de kans dat
de overheid ze niet zal laten verzuipen, zowel letterlijk als
figuurlijk. We noemen dit de ‘too-deep-to-fail’-strategie.
Sommigen menen dat we er alles aan doen om de
Nederlanders te bekritiseren. Zij hebben het mis. Het is juist
omdat Nederland zo’n uniek en opmerkelijk land is, met een
sterke internationale reputatie, dat we ons aangetrokken
voelen tot zijn dilemma’s en zijn veerkracht. Infrastructuur
zoals de Oosterschelde-stormvloedkering verbluft ons.
Wij voelen de onbarmhartige kracht van het water dat de
riviermonding in- en uitstroomt. Wij erkennen de extreme
omstandigheden waaronder de ingenieurs dit technologisch
hoogstandje moesten bouwen. Wij onderschrijven de intentie
om de monding open te houden ter bescherming van
leefgebieden en broodwinning — zelfs nu het niet precies
werkt als de bedoeling was. En we bewonderen het feit dat
deze structuur en andere dergelijke structuren miljoenen
mensen beschermen. Hoe zouden we de cultuur die dit stuk
infrastructuur voortbracht niet kunnen waarderen?
We denken net zo over Ruimte voor de Waal in Nijmegen. De
dijken terugtrekken, het vloedgebied verruimen, huishoudens
verplaatsen, en inwoners nieuwe vormen van recreatieve
toegang tot de rivier bieden en tegelijkertijd hun veiligheid
verhogen — dit toont aan dat Nederland nieuwe wegen kan
vinden om met het water te leven. Wanneer de zwaarste
toevoer van het water van de Rijn op gracieuze wijze door
de stad wordt verwerkt en voetgangersbruggen, voetpaden,
weilanden en velden volgens plan onder water lopen — bewonderen wij met ingehouden adem! Dit is een briljant voor
beeld van vernuftig ontwerp dat niet indruist tegen de natuur.
Maar dat is precies waar het ons om gaat. Veel van wat
Nederland doet druist in tegen de natuur. Klimaatverandering
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maakt dat gevaarlijk. Er zijn tal van Nederlandse klimaat
adaptatie-deskundigen, geologen, landschapsarchitecten
en planologen, ecologen, ingenieurs en activisten die dit
weten. Ze doen er alles aan om het publiek en de overheid
te vertellen dat Nederland zijn aanpak moet veranderen,
en ze zijn hierin enigszins succesvol geweest, maar niet
genoeg. Het doel van de Poldergeist-video’s is ze in dat
proces te steunen. We doen dat via de cultuur. Wat we
proberen te doen is “het Nederlandse waterverhaal” te
herschrijven. Het mag daarom geen verbazing wekken dat
sommigen, die gehecht zijn aan het oude waterverhaal over
Nederlands “eeuwige strijd tegen het water”, niet gediend
zijn van onze activiteiten.
Wat bedoelen wij met het herschrijven van het Nederlandse
waterverhaal? We horen Nederlanders vaak zeggen, “Wij
hebben water in ons DNA.” Dit is natuurlijk beeldspraak,
maar er schuilt wel een kern van waarheid in. Wat
mensen bedoelen is dat de Nederlandse ervaring met
waterbeheersing zo intens is dat het een tweede natuur
voor ze geworden is. Water is een belangrijk deel van wie
zij zijn. Zij menen dat zij water als geen ander begrijpen.
Giet al die ervaring en al dat geheugen, trauma en
overwinningen in de vorm van een verhaal, en dan heb je
het Nederlandse waterverhaal, de epiek van de heroïsche
strijd tegen het water. De basiscomponenten zijn bekend.
“Lang geleden was dit allemaal moeras en veengronden.
We woonden op terpen. We hebben dammen gebouwd
op de Rotte en de Amstel. We hebben het moerasland
drooggelegd en dijken gebouwd. Door gemeenschappelijke
kwetsbaarheden gedwongen tot samenwerking hebben
we de vroegste vormen van Nederlandse democratie
gecreëerd. De ontwikkeling van windmolentechnologie
heeft tot schaalvergroting geleid. We hebben meren
drooggelegd en ze tot vruchtbare polders gemaakt: de
Beemster, de Purmer, en vele andere. Toegegeven, er
zijn een paar tragische overstromingen geweest, die we
in lied en beeld vastgelegd hebben, met zeer overdreven
aantallen slachtoffers. Van de Sint-Elisabethsvloed van
1421 wordt gezegd dat die aan meer dan 100.000 mensen
het leven kostte. Maar we zijn altijd weer opgestaan — dat
is onze legendarische veerkracht. Na de overstroming
van 1916 besloot Nederland de Afsluitdijk te bouwen,

daarbij de Zuiderzee veranderend in het IJsselmeer en
grote polders creërend die een diepe indruk op Sigmund
Freud achterlieten. Pompen, aangedreven door fossiele
brandstof in plaats van windmolens, maakten dat mogelijk.
De Watersnoodramp van 1953 tastte ons gevoel van
onoverwinnelijkheid aan. Meer dan 1800 mensen kwamen
om, maar het had veel erger kunnen zijn. Het was het
Nederlandse equivalent van de orkaan Katrina, met dit
verschil: wij hebben ervan geleerd. De Deltawerken hebben
ons geholpen ons zelfvertrouwen te hervinden en we
hebben opnieuw wereldwijd respect afgedwongen.” Het
oude gezegde, toegeschreven aan René Descartes, die
van 1628 tot 1649 in Nederland woonde, wordt nog steeds
makkelijk door Nederlanders aangehaald: “God schiep de
Aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland”. Dat is
het Nederlandse waterverhaal in een notendop.
We zouden de Nederlanders hun verhaal toch kunnen
gunnen. Ieder land heeft zijn nationale mythe. Waarom
zouden zij de hunne niet mogen hebben? Er zijn
echter twee problemen met hoe het Nederlandse
waterverhaal vandaag functioneert. We noemen ze
polderzelfgenoegzaamheid en polderarrogantie. Het eerste
gaat over hoe Nederland intern over het leven met water
denkt. Het tweede is internationaal van aard. Laten we
beginnen met de polderzelfgenoegzaamheid. Recente
hoofdstukken van het Nederlandse waterverhaal – de
Deltawerken en Ruimte voor de Rivier – eindigen redelijk
triomfantelijk. De rivieroverstroming die in de zomer van
2021 in West-Duitsland, België en Limburg plaatsvond,
veroorzaakte enige beroering, maar de belangrijkste
conclusie was het succes van de Nederlandse
beschermingsmaatregelen tegen overstromingen, in
vergelijking met het tragische falen in Duitsland en België.
Er zijn sinds 1953 geen levens verloren gegaan door
overstromingen in Nederland, en dat zegt heel wat! Het
paradoxale resultaat is een soort zelfgenoegzaamheid
bij het publiek en de overheid, en, hoewel op een andere
manier, zelfs bij de ingenieurs. Het succes van de
waterafweersystemen heeft mensen een misplaatst gevoel
van veiligheid gegeven. “Wij wonen in de veiligste delta ter
wereld.” Dit is echter niet waar de ingenieurs moeite mee
hebben. In een artikel uit juni 2022, met de geruststellende
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titel, “Het water komt, maar wees niet bang,” beweert
een woordvoerder van een technocratische oplossing
dat Nederland zich zelfs tegen een zeespiegelstijging van
10 meter kan verdedigen. Maar zeespiegelstijging is niet
waar hij wakker van ligt. Nee, waarvan hij niet kan slapen
is de suggestie van sommigen dat de technologie haar
beperkingen heeft en dat het wellicht noodzakelijk is het
hogerop te zoeken. Als investeerders nerveus worden,
zegt hij, zouden ze wel eens geld aan de laagliggende
delen van Nederland kunnen gaan onttrekken en
dàt – geen overstroming of onvermogen om gelijke
tred te houden met de stijging van de zeespiegel
– zou het systeem onveilig maken. Voor hem is de
zelfgenoegzaamheid positief. Onze video’s proberen juist
de polderzelfgenoegzaamheid aan de kaak te stellen,
omdat zij het nu ondernemen van stappen belemmeren
om ons voor te bereiden op de extremen die in het
verschiet liggen.
Tot zoverre de binnenlandse situatie. Het Nederlandse
waterverhaal werkt anders in het buitenland. Overal
waar overheid en bedrijven bezig zijn kansen te
creëren voor de Nederlandse watersector – in de
Verenigde Staten, Bangladesh, Indonesië, Colombia, de
Filippijnen, Vietnam of elders – wordt het Nederlandse
waterverhaal verteld. Deze zelf-promotie-inspanningen
zijn zo succesvol dat elke overstromingsramp en elke
bedreiging van klimaatverandering gratis PR voor
Nederland oplevert. Een blik op krantenkoppen laat dit
zien: “Holland has solved this problem. Why can’t the
US?” of “The Dutch have solutions to rising seas. The
world is watching”. De kwetsbaarheid en verdeelde
meningen binnenslands zijn dan vergeten. Integendeel,
de internationale Nederlandse watersector geniet van
de reputatie die hij zo strategisch ontwikkeld heeft.
Resultaat: een zelfvoldane houding. Wij hebben de
problemen opgelost. Wij hebben de oplossingen.
Luister naar ons. (En koop onze waren.) Op een
zeer botte manier geeft de overheid openlijk toe dat
klimaatverandering een verdienmodel voor Nederland
is. Dit noem ik polderarrogantie. Ik denk dat het de
Nederlanders in het nauw brengt. Het belemmert het
bereiken van hun beleidsdoelen in het buitenland.
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De video’s van Project Poldergeist richten zich op de
polderzelfgenoegzaamheid en polderarrogantie door
polderbescheidenheid als alternatief voor te stellen. We
doen dit door het waterverhaal op een minder heroïsche
manier te herschrijven. Wij veranderen de verhaallijn en
brengen nieuwe beeldspraak in. In “Is Nederland too
deep to fail?” herschrijven wij het verhaal van de eeuwige
strijd tegen het water als een vertelling over gokken:
“Nederland heeft eeuwenlang gegokt met de zee! De
landwinningen waren goed, zelfs als het af en toe op een
fiasco uitliep”. Klimaatverandering is vergelijkbaar met een
casino met hoge inzetten dat onze Nederlandse gokker
onweerstaanbaar vindt – vandaar de geplande investeringen
in laagliggende en kwetsbare gebieden. Door het verhaal in
een nieuw kader te plaatsen hopen wij ruimte voor kritische
reflectie te scheppen. “Welke rol speelt risico in onze
berekeningen? Verhoogt klimaatverandering dat risico? Zijn
onze inzetten te riskant? Zouden we voorzichtiger moeten
zijn met waar we nieuwe huizen bouwen?”
In onze meest recente video, “Hoe wapent Nederland
zich tegen klimaatverandering?”, evalueren wij de vier
adaptatiepaden ontwikkeld door Deltares vanuit het
oogpunt van biodiversiteit, die zich in een deplorabele
staat bevindt, zoals de stikstofcrisis ons weer laat zien.
Stel nou eens dat wij de impact op biodiversiteit van het
waterverdedigingssysteem en van het onderhoud van de
polders zagen als het verlengde van de eeuwige strijd tegen
het water. En stel je dan ook voor dat de natuur antwoordde
met een reddingsmissie, Operatie Klimaatverandering
genaamd, met als doel biodiversiteit te bevrijden. Na
alle nevenschade die de epische strijd door Nederlands
waterbeheer veroorzaakt heeft, is het niet de hoogste tijd
om vrede te sluiten met de natuur?
De ontvangst van onze video’s heeft onze stoutste
verwachtingen overtroffen. Volgens YouTube-analyses
bevindt 68% van onze kijkers zich in Nederland.
Anekdotisch weten we dat een paar belangrijke
beleidsmakers de video’s gezien hebben. We hebben er
veel aan gedaan om “Too Deep” beschikbaar te maken voor
Hugo de Jonge, de nieuwe minister voor Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening. Wij hebben geen bevestiging dat
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hij inderdaad gekeken heeft, maar wij hebben goede
hoop. Meest verheugend is te zien dat anderen de
video’s gebruiken om hun aanpak op sociale media te
bevorderen. Zeer inventief was Sacha Stolp, Director
of innovation, Department of Engineering voor de
Gemeente Amsterdam. Toen premier Rutte zich tijdens
de COP26 in Glasgow op de borst klopte met zijn versie
van het Nederlandse waterverhaal, nodigde Sacha hem
uit op de bank van Dr Poldergeist plaats te nemen! En zij
verwees naar “Too Deep” in een open brief aan Minister
De Jonge. Zij kreeg hiervoor veel bijval op LinkedIn. Ik
hoop dat anderen ook onze video’s kunnen gebruiken
om mensen aan de praat te krijgen over de watersituatie
in Nederland, in bijeenkomsten en workshops. Daar zijn
de video’s voor bedoeld.
Wij zijn aan te werken aan een vierde video, die zich richt
op de Nederlandse internationale watersector. Hoewel
in het algemeen de klimaat-toekomst van Jakarta en die
van Nederland gezien worden als totaal verschillend-waarbij men meent dat Noord Jakarta binnen tien jaar
kopje onder dreigt te gaan, om maar niet te spreken over
het verplaatsen van de hoofdstad naar Kalimantan, en
Nederland wordt gezien als de redder van de wereld-stellen wij dat op het lange termijn de verschillen
overdreven worden. Wij kunnen Jakarta’s waterverhaal,
waarin Nederland een ondersteunende rol speelt, niet
vertellen zonder de Great Garuda Sea Wall, één van die
keren dat de polderarrogantie uit de hand liep. Een tijd
lang was het plan het boegbeeld van de International
Water Ambition. Dat is niet meer zo. Wij beschouwen
het verhaal van de National Capital Integrated
Coastal Development (NCICD) als een onopgelost
trauma dat de Nederlandse watersector in grote mate
verdrongen heeft. Wij stellen dat het erkennen van
gemeenschappelijke kwetsbaarheden een betere basis
zou kunnen vormen om samen te werken met Indonesië
en andere leden van het Nederlandse Water Partnership.
Polderbescheidenheid dus. Hier en daar zien wij tekenen
dat zo’n re-oriëntatie aan het plaatsvinden is.
Voor al onze video’s raadplegen wij deskundigen
bij elke stap die wij zetten. Terwijl wij het scenario

en draaiboek ontwikkelen, organiseren mijn collega
teamleider, professor schone kunsten Joshua Mosley en
ik online-bijeenkomsten tussen ons team van studentkunstenaars en een bijzondere groep Nederlandse en
internationale experts. Wij willen ons ervan verzekeren
dat onze boodschap juist, up-to-date en doeltreffend
gecommuniceerd wordt. Wij zijn positief verrast door de
bereidheid van mensen in organisaties zoals bijvoorbeeld
Deltares, NIOZ, Wageningen University and Research,
IHE Delft, Ark Natuurontwikkeling en Rewilding Europe
om hun wetenschappelijke kennis toe te lichten en
om feedback te geven. De studenten waarderen deze
zoombijeenkomsten met de deskundigen zeer. Ze
bieden ze een kijkje in een wereld van toegewijde en
innovatieve mensen die zich enthousiast inzetten om
gemeenschappen te helpen zich aan te passen aan en
te gedijen in ongunstige omstandigheden. Zij vinden het
geweldig dat zij hun creativiteit als kunstenaars voor een
goed doel kunnen inzetten.
Wij zijn een mediaplatform aan het bouwen, niet voor
onszelf, maar voor de klimaatadaptatiewetenschap in de
breedste zin van het woord, inclusief cultuur. Wij willen aan
mensen in Nederland en in andere laagliggende gebieden
de situatie uitleggen waarin zij zich bevinden. Wij willen
beleidsmakers aanmoedigen om met inwoners samen te
werken om plannen te ontwikkelen voor adaptatie en voor
landgebruik dat rekening houdt met klimaatverandering
en zeespiegelstijging. Wij zullen humor en animatie blijven
gebruiken om het Nederlandse waterverhaal te herschrijven
en polderbescheidenheid aan te moedigen. Het is een
verbazingwekkend verhaal, nu verbazingwekkender dan
ooit tevoren. Mochten er wetenschappers, architecten,
ontwerpers, ingenieurs, journalisten, maatschappelijk
werkers, activisten of beleidsmakers zijn die willen
bijdragen aan het nieuwe Nederlandse waterverhaal,
dan willen wij daar graag ons platform mee delen. Neem
contact met ons op! We willen graag met jullie spreken.

An English version of
Introducing Dr Poldergeist
is published separately
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