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Stemmen uit de zee
engage

Zo ongeveer stond het in de mail 
die bio-ingenieur en harpiste Jenna 
Vergeynst (30) me een paar maanden 
geleden stuurde, met de vraag of er 
in onze muziektheaterwerkplaats 
deFENIKS misschien nog ruimte was 
voor een onderzoeksresidentie. 

Ik breng Jenna in contact met beel-
dend kunstenaar en muziektheater-
maker Mirthe Dokter (30). Mirthe was 
dit jaar een van de centrale gasten van 
het FENIKS FESTIVAL, waar ze onder 
andere haar documentaire roadmovie 
De Geharde Rug presenteerde. Een 
beklijvend verslag van de ontmoe-
ting met Uncle Raf en zijn team, die 
in de buurt van een Ghanees vissers-
dorpje, de bescherming van de leder-
schildpad op zich hebben genomen. 
Tijdens haar residentie in deFENIKS 
in november 2022, wil Mirthe samen 
met dansers en acrobaten onderzoe-
ken hoe het voelt om als een reuzen-
schildpad te bewegen en welke 
sporen die bewegingen achterlaten 
op papier, in zand en klei. Om zo na 
te denken over de sporen die we zelf 
achterlaten in het ecosysteem.

Vandaag ontmoeten Mirthe en Jenna 
elkaar voor het eerst. En het klikt, 
zoveel is duidelijk.

Jenna: “Mirthe is op zoek naar 
dansers en acrobaten die samen met 
haar willen onderzoeken hoe je de 
sporen zou kunnen reconstrueren die 
de zeeschildpad in het zand trekt. Dat 
is voor mij interessant omdat ik graag 
samen met mijn collectief van muzi-
kanten wil onderzoeken, hoe we op 
een meer fysieke manier in de ruimte 
aanwezig kunnen zijn. Mirthe heeft 
al verschillende muziektheatervoor-
stellingen gemaakt. Voor mij is het de 
eerste keer. Door een stukje van haar 
onderzoek actief te volgen, hoop ik 
zelf ook een volgende stap te kunnen 
zetten in mijn onderzoek.”

Mirthe: “Ik ben dan weer heel geïn-
teresseerd in onderwatergeluid, het 
onderzoeksgebied waar Jenna mee 
bezig is. Ik geloof dat een gedeeld 
onderzoek ook een dubbele bestem-
ming kan krijgen. Want waarom zou je 
tienduizend verschillende onderzoe-
ken rond hetzelfde onderwerp naast 
elkaar maken? Het loont om krachten 
te bundelen.”

Jenna: “Over onderwaterakoestiek 
heb ik een interessant gesprek gehad 
met Stijn Demeulenaere, die verschil-
lende veldopnames maakte aan de 
Belgische kust en de Noorse fjorden. 
Hij vertelde me dat de bodem van de 
Noordzee heel veel geluid absorbeert 
omdat die zo slibrijk is. Daarom klinkt 
het geluid van de Noordzee ook hele-
maal niet zo mooi.”

Mirthe: “Een beetje slibberig?”

Jenna: “Ja, zoals in een te droge 
concertzaal. Terwijl je in de fjorden 
een prachtige akoestiek hebt, zoals in 
een kerk.”

Mirthe: “Misschien zijn er wel plek-
ken waar sommige vissen graag heen 
zwemmen omdat ze daar lekker 
klinken?”

Jenna: “Je hebt vissen die op veel 
lagere frequenties kunnen horen dan 
wij. Zij halen informatie uit hun omge-
ving, uit de golfslag of hoe de golven 
botsen tegen het reliëf van de bodem. 
Wij horen het geluid van die golven 
niet omdat die veel te traag zijn. Dus ik 
kan me voorstellen dat voor vismigra-
tie, akoestiek iets heel belangrijks is. Ik 

“Jacques Cousteau presenteerde de eerste onderwaterbeelden
van oceanische dieptes als een wereld van de stilte. Intussen weten we dat de

onderwaterwereld een rijkdom aan geluiden kent. Dolfijnen herkennen elkaar door
te fluiten, bruinvissen oriënteren zich door te luisteren naar de echo van hun kliksignalen

en vissen praten al trommelend, grommend, snerpend en krakend.

Ook de mens gaat niet geruisloos aan de zee voorbij: de motoren van schepen, de
bouw van windmolens, de explosies van de olie- en gasindustrie, het gebruik van sonar...

Geluiden die de natuurlijke soundscape overstemmen en de gezondheid en het
gedrag van dieren aanzienlijk kunnen beïnvloeden.”
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ben dan ook heel benieuwd wat Katja 
Philippart, de Nederlandse mariene 
biologe, ons nog kan vertellen over 
het verband tussen akoestiek en 
vismigratie. Want het blijft nog altijd 
een beetje een raadsel hoe vissen nu 
precies hun weg vinden in de zee.”

Mirthe: “Of de zeeschildpad. Hoe 
weet zij welke kant ze op moet?”

Jullie fascinatie voor zeedieren is 
toch wel bijzonder. Is het mogelijk 
om een band te krijgen met vissen of 
zeeschildpadden?

Jenna: “Als we aan vissen denken, 
denken we meteen aan een school, 
niet aan individuen. In het Engels is 
het meervoud voor vis fish, alsof het 
om een bulkproduct gaat. Maar tijdens 
mijn doctoraatsonderzoek ontdekte ik 
dat vissen echt wel individuen zijn, die 
zich tijdens hun migratie heel verschil-
lend gedragen ten opzichte van de 
stroming. Door ze te leren zien als 
individuen met een aparte persoon-
lijkheid, wordt het ook makkelijker om 
je ermee te verbinden.”

Jullie hebben niet alleen iets met 
zeedieren, maar ook een bijzondere 

relatie met de zee zelf.

Jenna: “Ja, wat is eigenlijk jouw 
connectie met de zee, Mirthe?”

Mirthe: “Die had ik dus tot voor kort 
niet. Toen ik in 2018 in Ghana voor 
het eerst erg dicht bij de Atlantische 
Oceaan was, was ik vooral overrom-
peld omdat de zee daar erg ruw is en 
heel veel herrie maakt. Zelfs als je ‘s 
nachts ligt te slapen, lijkt het alsof ze 
je kamer binnenstormt. Zoveel kabaal 
maakt ze. Ja, vooral dat geluid vond ik 
indrukwekkend. En ik kon er ook niet 
in zwemmen, want dat was te gevaar-
lijk. Tussen mij en de zee bestond 
een muur. Maar toen ben ik dus gaan 
nadenken over die plek tussen land 
en zee, die gescheiden wordt door 
de kustlijn. Een soort niemandsland, 
maar ook een ontmoetingsplek. En 
daar ben ik me dan op gaan focussen. 
Het is eigenlijk pas het afgelopen jaar, 
tijdens mijn laatste reis naar Ghana, en 
omdat ik in gesprek was met mariene 
ecologen, dat ik dacht ‘O, ja de zee, 
da’s ook een plek waar ik iets over te 
weten kan komen.’ En ik had wel al 
interesse in zeedieren. Maar nu wilde 
ik ze ook echt leren kennen. Ze zijn de 
poort tot die onbekende wereld. En 

de koe en het varken, die ken ik inmid-
dels wel. Die kijk ik geregeld in de 
ogen. Maar toen kwam die zeeschild-
pad op mijn pad. Ze liep letterlijk naar 
me toe. Natuurlijk was ze er niet echt 
voor mij. We waren gewoon toevallig 
allebei op hetzelfde moment op het 
strand. Maar het voelde wel als een 
soort uitnodiging om haar te volgen 
en me in haar te verplaatsen.”

En zo is dus heel jouw verhaal begon-
nen met de lederschildpad?

Mirthe: “Ja, de ontmoeting met die 
schildpad was een heel sterke erva-
ring. Zo’n ervaring waardoor je ineens 
dingen gaat begrijpen. En omdat 
theater ook gaat over dingen erva-
ren, wil ik in mijn nieuwe voorstelling 
de ervaring die ik toen had, proberen 
te reconstrueren. Zodat ook andere 
mensen de zeeschildpad kunnen 
ontmoeten, en misschien eenzelfde 
soort ervaring kunnen hebben als ik 
daar op het strand in Ghana. Dat lijkt 
me mooi.

Kan je ons iets meer vertellen over 
die ontmoeting?

Mirthe: “Wat ik vooral heel fascinerend 



vond, is dat die schildpad helemaal niet 
op me reageerde. Ze had geen schrik 
en toonde ook geen enkele interesse 
in mij. Nu, dat herken ik wel van kleine 
dieren. Als ik met mijn vingers de weg 
versper voor een mier, dan loopt ze 
er gewoon omheen. Ik kan een mier 
ook niet in de ogen kijken. Maar met 
die zeeschildpad was dat dus ook. 
Ik kon er geen contact mee maken. 
En dat was super raar, omdat ze zo 
groot is als een koe. Je kunt er recht 
voor gaan staan maar ze ziet je niet. 
Ze loopt gewoon door en knalt als 
je niet oppast, gewoon tegen je aan. 
Het is alsof je in een tijdmachine stapt 
en er ineens een dinosaurus voor je 
neus staat. Het is een onooglijk beest, 
maar tegelijkertijd ook super indruk-
wekkend. Zo’n ontmoeting met een 
prehistorisch dier roept heel veel 
tegenstrijdige gevoelens op. Die aller-
eerste schildpad heb ik zelfs niet eens 
aangeraakt. Het kwam helemaal niet 
in me op. Omdat ik dacht ‘Dat kan 
niet, dat slaat helemaal nergens op.’ 
Dat is ook zo mooi aan die mannen 
die de zeeschildpadden beschermen. 
Ze gaan zitten in het zand en zijn er 
gewoon. En daar gaat het om.” 

Hoezo, waarom zitten die mannen 
daar dan?

Mirthe: “Om er zeker van te zijn dat de 
schildpad rustig haar gang kan gaan, 
zonder dat er andere mensen langs-
komen om haar in de soep te draaien 
of haar eieren mee te nemen. Die 
mannen zijn daar puur voor de mens. 
Niet voor de schildpad, want die heeft 
helemaal geen hulp nodig. Alhoewel, 
door lichtvervuiling raakt ze soms de 
weg kwijt en komt ze vast te zitten. 
Dan overleeft ze het niet, zonder hulp 
van de mens.” 

Wat ik hoor, is dat jullie allebei een 
empathische beweging proberen te 
maken naar een dier waar je op het 
eerste zicht geen contact mee kan 
maken.

Mirthe: “Ja, dieren waar je niet zo 
direct menselijke eigenschappen op 
kan projecteren.”

En waar je dus als mens misschien 
net iets meer van afstaat?

Mirthe: “Precies. En met de zee is 
dat bij mij ook zo. Daar kan ik ook 
niets menselijks op projecteren. Maar 

Jenna Vergeynst © David Blanco De Paz
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‘De zee reageert op
klimaatverandering. Ze verzuurt

en de zeespiegel stijgt. De stem van
de zee kan je niet negeren.’

Bruno Latour



daar denk ik nu wel veel over na. Het 
afgelopen jaar zag ik nog maar eens 
hoe de zee in Ghana stukken van het 
land mee terugneemt en van alles 
uitspuugt, zoals ladingen slippers en 
weet ik veel wat er allemaal in zee 
terecht komt. Enerzijds is dat heel eng 
en agressief, want ja, je weet ‘straks is 
mijn huis aan de beurt’. Maar ik zag 
bijvoorbeeld ook alle slavenforten die 
daar aan de kust staan. Want West-
Afrika was de poort van de slaven-
handel, ‘the door of no return’. En ook 
die worden meegenomen. Dus toen 
dacht ik, het lijkt wel of de zee ook 
een mening heeft en zegt: ‘Genoeg, 
hier ben ik het niet mee eens, dit moet 
weg’. Daardoor kreeg ze ook ineens 
een soort van stem.”

Jenna: “Dat is interessant. Ik las in 
een interview met Bruno Latour, dat 
iemand zei hoe moeilijk het is om 
naar de dingen te luisteren. Waarop 
hij antwoordde: ‘Niet-menselijk leven 
zegt gewoon waar het op staat. De 
zee reageert op klimaatverandering. 
Ze verzuurt en de zeespiegel stijgt. De 
stem van de zee kan je niet negeren.’”

Mirthe: “Ja, als we het vermogen 
zouden ontwikkelen om te luisteren 

naar niet-menselijke stemmen, dan 
zouden we wel een paar stappen 
verder zijn met elkaar.”
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