
 

 

 
 

 

WORKING PAPERS 

DE TAAL VAN DE MAAS 

Een onderzoeksstage in project Koe & Taal 



NL-Lab is een onderzoeksgroep van het KNAW 

Humanities Cluster. NL-Lab beweegt zich op het 

terrein van Nederlandse cultuur en identiteit in 

heden en verleden. Hoe praat Nederland, hoe 

smaakt Nederland, hoe vertelt Nederland zijn 

geschiedenis? Wanneer en voor wie staat 

Nederlandse identiteit op het spel? NL-Lab 

bundelt de krachten van (kunst)historici, 

letterkundigen, taalkundigen, etnologen en andere 

wetenschappers. Zij kijken voorbij de gangbare 

vragen en onderzoeken aan de hand van 

innovatieve onderzoeksmethodes hoe identiteit 

wordt gemaakt, gevoeld en bevochten. 

 

 

In de publicatiereeks NL-Lab working papers presenteren onderzoekers van NL-Lab, individueel 

en gezamenlijk, lopend onderzoek of opiniërende interventies in bondige vorm. Ook andere 

wetenschappers leveren, op uitnodiging, bijdragen aan de reeks. De working papers worden 

gepubliceerd op de website van NL-Lab (nl-lab.net) en zijn bedoeld als zelfstandige, 

laagdrempelige publicaties. 

 

NL-Lab 

KNAW Humanities Cluster 

Korte Spinhuissteeg 3 

1012 CG Amsterdam 

0031 (0)20 224 6800 

info@nl-lab.net 

 

Vormgeving: Ingrid Arcas en Sanne Steen 

© Copyright NL-Lab, Amsterdam, 2022 

 

 

De inhoud van deze publicatie mag (gedeeltelijk) worden gebruikt en overgenomen voor niet-

commerciële doeleinden. De inhoud mag daarbij niet veranderen. Citaten moeten altijd aangegeven 

zijn.



Working Paper 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE TAAL VAN DE MAAS 

Een onderzoeksstage in project Koe & Taal 

Maaike Noijons 

 

11-06-2022 



   

4 
 

In mijn onderzoeksstage bij Leonie Cornips wilde ik onderzoeken of ik de Maas als entiteit kon 

benaderen en wat mij dat zou leren over de Maas: Wie of wat is de Maas? Welke praktijken vinden 

rondom, met en in de Maas plaats en welke machtsdynamiek speelt er? 

 

THEORIE 

Een aanmoediging om de Maas als entiteit te zien vond ik in het werk van socioloog Bruno Latour. 

Hij stelt dat de Actor-Network Theory (ANT) het mogelijk maakt om bij het beschrijven van 

samenlevingen niet enkel de menselijke individuele actoren te benaderen, maar dat het concept 

actor ook kan refereren aan niet-menselijke personen of niet-individuele entiteiten1. Vanuit dat 

standpunt gezien hebben niet alleen mensen maar ook dieren, dingen en fenomenen agency. 

Volgens Latour is ANT een methode, die erop opgericht is actoren ruimte te geven om zich te uiten. 

Dit is mogelijk wanneer de wetenschapper de nadruk legt op het doen van veldwerk en vervolgens te 

beschrijven in plaats van toe te lichten2. Rivieren, bergen, zeeën, ze kunnen van zich laten horen, zegt 

Latour. Het is van groot belang dat we luisteren naar niet-menselijke dingen. Volgens Latour 

luisteren we al zo lang niet naar niet-mensen in vooral de Westerse samenlevingen dat hun geluid 

oorverdovend geworden is. Luisteren door mensen is essentieel. Latour roept op creatief te zijn en 

verschillende instrumentaria om te luisteren in te zetten die wetenschap, politiek en kunsten bieden3. 

Als we de filosoof Bruno Latour in zijn redenering volgen, dan kan de natuur namelijk wel degelijk iets 

van zich laten ‘horen’. Hij geeft als voorbeeld een zee die zuur wordt4.   

 

Een andere inspiratiebron zijn artikelen van Annemarie Mol en anderen die zich binnen de stroming 

new materialism bewegen. In een van die artikelen stellen zij dat er verscherping nodig is op de 

theorie dat dingen zeggingskracht of handelingskracht hebben. Materie is nooit zelfstandig en 

handelt niet alleen, maar altijd in een geheel, in een netwerk. Daarbij komt dat de dingen 

verschillende rollen kunnen spelen afhankelijk van de politieke praktijk.5 In hun artikel Is it a sheep 

werken John Law en Mol dit heel concreet uit. De rol van het schaap in een veterinair netwerk is een 

andere dan in een economisch netwerk. Een manier om die verschillende rollen te ontrafelen is door 

het dier of ‘ding’ niet enkel als lijdend voorwerp te benaderen. Het beschrijven van de 

 

1 Latour, B., 1996 On actor-network theory – a few clarifications; Soziale Welt, 47e Jahrg., H.4, pp.369-381 
2 Latour, B., A Dialog on Actor Network Theory with a (Somewhat) Socratic Professor; http://www.bruno-
latour.fr/node/211.html (geraadpleegd op 15 februari 2020) 
3 Burgers, L., Meijer, E., Nowak, E., 2020 De stem van de Noordzee, Amsterdam, Boom uitgevers 
4 Burgers, L., Meijer, E., Nowak, E., 2020. De stem van de Noordzee, Amsterdam, Boom uitgevers 
5 Abrahamsson, S., Bertoni, F., Mol, A., & Ibáñez Martín, R. (2015): Living with Omega-3: New Materialism and 
Enduring Concerns, Environment and Planning D: Society and Space, 33:1, 4-19. 
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handelingskracht van dier of ‘ding’ kan ook gebeuren door actievere werkwoorden te gebruiken dan 

te volstaan met ‘veroorzaken’ of ‘handelen’. Zo valt er specifieker te beschrijven wat dier of ‘ding’ 

doet en wat diens rol in het geheel is.6 

 

Een voorbeeld van een dergelijke nieuwe visie op actorschap is dat de rivier de Whanganui als eerste 

rivier ter wereld een rechtspersoon is geworden in 2017. Of dit ook met de Maas zou moeten 

gebeuren en of een entiteit als de Maas ook actor is, laat ik in dit document in het midden.  Ik heb me 

geconcentreerd op luisteren naar de Maas. Luisteren is essentieel om uiteindelijk de 

machtsongelijkheid tussen actoren zoals Maas en mensen te doorbreken.7  

 

DE MENS ALS GEBRUIKER VAN DE MAAS: WELKE PRAKTIJKEN? 

De mens gebruikt de Maas. De rivier wordt bevist; de rivier wordt bevaren; industrie ligt langs de 

Maas; de Maas is een lokker van fiets- en wandelroutes. Ook de directe omgeving van de Maas 

(oever en de aangrenzende ruimte) wordt door de mens ingericht, passend bij het gebruik: 

aanleghellingen; parkeerplaatsen; kades; recreatiepunten.  

 

POLITIEK INSTRUMENT 

De Maas is ook een politiek instrument. De Maas loopt door drie landen en alleen al tussen België en 

Nederland is er onenigheid over hoe de rivier schoon te houden.8 9 Het opruimen na de 

overstromingen in juli 2021 waren een voorbeeld van hoe prioriteiten liggen. Aan de Nederlandse 

kant werden en worden de oevers vlijtig schoongemaakt. De volgende dag lag de oever dan weer vol 

troep, omdat in België niet werd opgeruimd.10   

 

  

 

6 Law, J., Mol, A., 2008, The Actor-Enacted, Cumbrian Sheep in 2001, in Material Agency, towards a Non-
Anthropocentric approach, Knappet, C. and Malafouris, L., Springer, pp 57-78  
7 Eva Meijer in De Stem van de Noordzee (2020, 66). ‘Luisteren is essentieel. Elke methode om een betere 
akoestiek te krijgen moet met beide handen worden aangegrepen.’ (Bruno Latour in De Stem van de Noordzee, 
2020: 17). 
8 https://www.1limburg.nl/waterbedrijf-meer-duidelijkheid-over-lozingen-de-maas (geraadpleegd op 10 april 
2022) 
9 https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/internationaal/maas/ (geraadpleegd op 10 
april 2022) 
10 Gesprek met voorbijganger in het zuiden van Maastricht, langs de Maas, op 3 maart 2022. 
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REKENMODELLEN 

Daarnaast is de Maas een factor in rekenmodellen als het gaat om overstromingsgevaar: wat moet 

de hoogte van een dijk of muur zijn in bijvoorbeeld Neer, Lottum of Grave om de woonkern tegen het 

hoge water te beschermen. Soms ook in financiële plannen: hoeveel kost een specifieke 

dijkverhoging of wel of geen brug om twee oevers met elkaar te verbinden.   

 

RUIMTE 

Een andere vorm van machtsdynamiek is het bepalen van ruimte voor de Maas door de mens. Op 

sommige plekken kan de Maas de breedte opgaan wanneer ze veel regenwater moet verwerken. In 

een stad als Maastricht is de Maas grotendeels ingeklemd tussen stenen kades en kan het water 

enkel op en neer langs de wand. Vanuit het oogpunt van de mens laat de Maas duidelijk van zich 

horen zoals in de zomer van 2021 om - met de woorden van Latour te spreken _ en laat ze zich niet 

insnoeren11. In die zomer duwde het water dat de zijrivieren in de Maas probeerden te lozen terug 

buiten de oevers met alle gevolgen van dien. Is dit een samenloop van factoren; is dit natuurkunde of 

is dit de Maas die spreekt?12   

 

RELATIONALITEIT 

Er is een samenhang tussen de Maas en andere entiteiten. De hoogte van het water in de Maas staat 

in directe relatie met regenval; de Maas en de zijrivieren is een netwerk van waterwegen. Er is 

samenhang tussen Maas en haar oevers. Ook reageren het water en de (door mensen gebruikte) 

objecten in het water op elkaar: stromingen ontstaan wanneer bijvoorbeeld boten zich door het 

water verplaatsen; de waterloop stagneert door een opstopping als een stuw.  

 

METHODOLOGIE 

In mijn stage ben ik etnografisch te werk gegaan. Verspreid over vijf dagen in februari en maart 2022 

ben ik in negen plekken langs de Nederlandse Maas - Eijsden, Maastricht, Linne, Neer, Lottum, Grave, 

Rotterdam, Maassluis-West, Hoek van Holland – gaan observeren, luisteren en spreken met mensen 

die daar waren. In elke plek die ik bezocht, probeerde ik zo dicht mogelijk bij de Maas te komen. 

Naast observeren, sprak ik in een memorecorder in wat mijn oren hoorden. Het geluid onder water 

nam ik op met een onderwatermicrofoon, een hydrofoon. Een deel van de apparatuur die nodig was 

 

11 https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/rivieren-genus, geraadpleegd op 20 februari 
12 ‘De entiteiten eisen aandacht, en eisen dat we rekening met ze houden.’ (Bruno Latour in de Stem van de 
Noordzee, 2020: 15). 
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voor de onder water opnames, moest ik aan wal op de bodem plaatsen en vandaar bedienen. 

Hierdoor zat ik op de grond, waardoor ik fysiek dichter bij de Maas kwam. Die apparatuur maakte me 

kwetsbaar: door het slechte weer in Rotterdam, Maassluis-West en Hoek van Holland, kon ik de 

apparatuur niet opbouwen om onder water op te nemen.  

 

Ik realiseerde me tijdens dit veldwerk dat ik met mensenogen kijk, met mensenoren luister en 

opgegroeid ben in een Westerse samenleving met een christelijke basis waarin alles tot nut van de 

mens dient.13  Wat is de Maas precies. De meningen lopen uiteen: is de Maas het water of ook het 

leven in het water; vallen de oevers wel of niet onder de Maas; tot hoever loopt de Maas? Het zet me 

aan het denken.  

 

PRAKTIJKEN EN MACHTSDYNAMIEKEN 

‘You cannot learn what a sheep is by staring at its picture.’14 Zo is het ook bij de Maas. De definitie 

van de Maas als een regenrivier die door Nederland stroomt zegt veel maar niet alles. Er zijn factoren 

en praktijken waar de Maas een rol speelt, die niet (meteen) in foto’s en geluid zoals die hieronder te 

vangen zijn.   

 

DE STEM VAN DE MAAS: DE VELDWERKPLEKKEN 

Er is een machtsdynamiek, ook in het geluid. De mens is niet alleen veel op en in het water aanwezig, 

maar is op veel plekken ook nadrukkelijk onder water aanwezig. Met de hydrofoon hoorde ik het 

zoemen of dreunen van vrachtboten en de autopont. Ook stemmen van mensen dringen tot onder 

water door. 

 

  

 

13 Strange, V. 2019, The rights of the river, water, culture, and ecological justice. in Kopnina, H and 

Washington, H (eds). Conservation: integrating social and ecological justice, New York: Springer.   
14 Law&Mol, 2008, p.65 
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1. EIJSDEN 

 
Foto 1: Veldwerkplek Eijsden 

 
Geluidsfragment 1: Veldwerkplek Eijsden 

 

In Eijsden stroomt de Maas Nederland binnen. In dit gedeelte is er geen scheepvaart, dat gaat 

namelijk via een naastgelegen kanaal. Officieel mag in dit stuk Maas helemaal niets varen. Een 

enkele visser hield zich daar niet aan en voer met een klein motorbootje over het water. Langs de 

Nederlandse kant loopt het dorpje Eijsden en een weiland langs de Maas. Op verschillende plekken 

kun je bij de Maas komen en er langs lopen, als het water niet te hoog staat.  

 

De walkanten, vooral aan Nederlandse kant, lopen vrij glooiend naar het water en zijn niet kort 

gemaaid. Hierdoor is begroeiing. In het water liggen bomen die met de stroom zijn meegekomen en 

die ergens zijn blijven hangen. De machtsdynamiek is in Eijsden in het voordeel van de natuur. De 

walkanten, de pontsteiger en de paden zijn weliswaar door mensen aangelegd, maar ik zie meer 

vogels dan mensen. Ik zie ze niet alleen op het water, zwemmend of zittend op de meegevoerde 

bomen, maar ook aan de wal. De onder water geluidsopname is gemaakt op de plek van de foto. Op 

die plek hoor ik boven water vooral vogels en maar enkele stemmen van wandelaars. Onder water 

hoor ik tussen stiltes door het licht kabbelen van het water.  

 

Geluidsfragment 1 geeft weer hoe het onder water klinkt wanneer er zich geen mensen of objecten 

aangestuurd door mensen in het water voortbewegen en de Maas de ruimte krijgt.  

 

fragment Eijsden.mp3
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2. MAASTRICHT 

 
Foto 2: Veldwerkplek Maastricht  

 
Geluidsfragment 2: Veldwerkplek Maastricht 

 

In Maastricht bezoek ik het terrein ten zuiden van de stad, tegenover de voormalige Enci-fabriek. Ik 

sta in het recreatiegebied van grindgat Oost-Maarland. Een smalle strook land scheidt een deel van 

het grindgat van de Maas. In dit gebied wordt geprobeerd om niet alleen de mens een plek te geven, 

maar ook de natuur. Er zijn strandjes gecreëerd waar mensen van het water in het grindgat kunnen 

genieten. Daarentegen wordt mensen met behulp van borden langs de smalle strook land gevraagd 

niet naar Maasoever te gaan. Dit gedeelte is aan de natuur gegeven. De kant naar de Maas is 

weliswaar aangelegd en loopt steil naar beneden, maar de begroeiing kan hier haar gang gaan. 

Struiken en bramen hebben de wal ingenomen. Een mens komt hier lastig naar beneden en kan niet 

hier niet langs het water lopen. In het water ontnemen de rietkluiten het zicht op de Maas. Langs dit 

gedeelte van de Maas heeft de natuur het grotendeels voor het zeggen. Ik zie vogels en geen 

mensen. Ik hoor waterdiertjes ritselen in het riet, ik hoor een vogel, maar ik hoor geen 

mensengeluiden. Op de plek van de foto heb ik ook de onderwater opname gemaakt.  

Geluidsfragment 2 geeft weer hoe stil het voor mensenoren onder water kan zijn. Er is soms licht 

gekabbel, maar er is zo op het gehoor niets te horen dat op de aanwezigheid van mensen duidt.  

 

Hoeveel natuur ik ook zie of hoor, de mens is nooit ver weg. Ook hier op deze kant waar mensen niet 

gewenst zijn, zijn de mensen toch aanwezig. Hier is dat door het mensenafval (plastic) dat tussen de 

begroeiing aan de kant is blijven hangen nadat het is meegenomen met het water. Wanneer hier een 

vrachtboot langs komt (dat gebeurde toen ik er was elke vijftien minuten), dan verandert de 

fragment Maastricht.mp3
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dynamiek in het water en in het geluid. Niet alleen hoor je de boot wanneer deze langs vaart. Ook in 

het water verandert er wat. Het lichte gekabbel wordt een sterk geklots, van water dat op verder op 

de kant slaat dan het doet wanneer er geen boot vaart. Is de boot honderd meter verder, dan 

verdwijnt de mens voor even.  

 

3. LINNE 

 
Foto 3: Veldwerkplek Linne  

  
Geluidsfragment 3: Veldwerkplek vistrap Linne. 

De vistrap van Linne ligt beschut en wat lager in het landschap. Aan ene kant van de vistrap is de 

omgeving groen: grasland met daarnaast wilgen langs paden en tussen weilanden. Aan de andere 

kant ligt sluis Linne om het waterpeil van de Maas te reguleren en de stuw van de 

waterkrachtcentrale van het Duitse energieconcern Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). 

De stuw en de sluis zijn een grote blokkade voor vissen. Daarom is de vistrap aangelegd zodat 

vissen toch hun tocht kunnen afleggen. Het vrachtverkeer is iets stroomopwaarts het Lateraalkanaal 

ingeloodst. Vogels zijn in het water te zien, zowel in de vistrap als in het Maaswater dat via de stuw 

stroomt. Bootjes zijn hier niet te zien. De vogels lijken hier niet door mensen gestoord te worden. 

Langs de kant is het groen niet al te erg gekortwiekt. Vanaf de plek waar ik foto 3 nam, is er op wat 

boeien na weinig van mensen te zien als ik over het water kijk.  

Toch is ook hier de mens niet ver weg. Voor het nemen van foto 3 sta ik op de brug die dwars over 

de vistrap loopt. Als mijn ogen de brug volgen, zie ik dat deze een parkeerplaatsje aan de kant van de 

vistrap verbindt met het transformatorhuis van de naastgelegen stuw en de bruggen over de stuw en 

Fragment vistrap Linne.mp3
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de sluizen naar de andere Maaskant.  Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van deze 

bruggen en doen dat ook. Bankjes en picknicktafels zijn voor recreanten op mooie uitzichtplekken bij 

de vistrap en de stuw neergezet. Deze omgeving is duidelijk door de mens ingericht. Die bepaalt 

waar de natuur natuur mag zijn.  

Staande op de brug over de vistrap en kijkend naar de vistrap hoor ik klaterende geluid; het water valt 

van trede op trede. Ik hoor gekwetter van vogels. Ook de mens, of de bouwsels van de mens, neem 

ik waar met mijn oren. Ik hoor het geknisper van de fietsbanden en de zolen van de voetgangers op 

de brug en de paden. Soms is er wat gepraat van voorbijgangers. Constant is de zachte zoem die uit 

het transformatorhuisje bij de waterkrachtcentrale klinkt. Op de brug hang ik de hydrofoon in het 

water (fragment 3) van de vistrap. Ik hoor een klankspel van waterdruppels die de microfoon raken 

wanneer ze van een trede vallen.  

In fragment 3 is dat klankspel te horen, maar ook hier is de lichte zoem van de elektriciteitscentrale 

te horen. De mens is op deze wijze toch in het water aanwezig, beheerst het geluid. Ik vraag me af 

wat zowel de vogels (boven water) als de vissen (onder water) waarnemen van deze menselijke 

geluiden en wat het eventueel met hen doet.  

 

4. NEER 

  
Foto 4: Veldwerkplek Neer. 

 
Geluidsfragment 4: Veldwerkplek Neer  

Neer ligt langs de Maas en is verder omringd door grasland en landbouwgrond. Het dorp is bekend 

met hoog water en is een dorp dat niet op de Maas gericht is. De kerk ligt op een opgeworpen terp in 

fragment neer.mp3
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de dorpskern. Aan de rivierkant staan muren; de kern wendt zich af van het water. Via afsluitbare 

openingen gaat er wel een weg naar het water. Dit gebied is ingericht door en voor de mens. Er is 

een kleine jachthaven met een eigen entree en er is een camperparkeerplaats. De parkeerplaats ligt 

bijna op gelijke hoogte met de Maas. Het is een bakstenen plein, omringd door gras. Langs het plein 

en de parkeerplaatsen ligt gras, iets verderop is meer hogere begroeiing in de vorm van struiken en 

een enkele kleine boom. Het ziet eruit alsof het een prettige plek moet zijn voor de mens om te 

vertoeven op een (mini)vakantie: weinig asfalt en tegels. Het ziet er tegelijkertijd niet uit of de natuur 

haar eigen gang mag gaan. Het geheel maakt een lege indruk. Bosjes en gras blijven niet al te hoog. 

Als ik er ben, is er tussen de grasrand en het water nog een lage helling met kiezels. Er zijn wat 

watervogels en er staan vijf campers. De meegebrachte stoelen van de recreanten kijken uit op het 

water. Het fiets- en voetgangerspontje naar Beesel vaart nog niet. Dat is vanaf april weer in gebruik.  

Om naar de Maas te luisteren (boven en onder water) verplaats ik me van het midden van de 

parkeerplaats (Foto 4) naar de andere kant van de op de foto getoonde camper. Daar stroomt de 

Maas. Ze stroomt rustig langs Neer. Het water kabbelt tegen de kiezels van de wal aan. Soms is er 

een watervogel te horen. Ook hoor ik het gepraat van de campereigenaren. Ze zitten op de 

kampeerstoelen voor de camper. Nadrukkelijker is de mens aanwezig in de vorm van de vrachtboten 

die zo elke tien minuten langskomen. Dan wordt het omgevingsgeluid door de mens bepaald en lijkt 

dat het geluid dat de vogels produceren te overstemmen. De boot stoot een geronk uit, de sterkte is 

afhankelijk van hoe diep deze in het water ligt. Wanneer de boot eenmaal voorbij is, dan ontstaat een 

nieuw geluid. Het kabbelen van het water tegen de kant gaat over in klotsen. De kracht die het water 

dan heeft, verplaatst de kiezels op de walkant. Dit geratel is te horen in fragment 4. Ook het geklots 

dat de boten veroorzaken, hoor ik onder water. Daarnaast hoor ik onder water de lichtere of 

zwaardere zoem wanneer een boot langs komt. Wanneer er geen boot in de nabijheid is, dan hoor ik 

onder water niks.  

 

Fragment 4 geeft aan hoe de boot, een object dat door de mens in het water bestuurt invloed heeft 

op dat water en op de kant.  
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5. LOTTUM 

 
Foto 5a en 5b: Veldwerkplek Lottum (5a pont; 5b wal). 

 
Geluidsfragment 5: Veldwerkplek Lottum 

Lottum ligt niet direct aan de Maas. Tussen rivier en dorp staat een dijk. Ertussen is grasgebied en er 

liggen wel wat huizen met grote tuinen. Aan weerszijden van de rivier loopt het grasland heel 

glooiend over in het water. De Maas kan hier bij hoog water echt de breedte in, vooral aan de 

Lottumse kant. Aan de overkant (bij Lomm) is de hellingsgraad iets steiler. Een geasfalteerde weg 

loopt van Lottum naar de Maas tot de aanlegsteiger van de autopont. Deze pont (op foto 5a sta ik op 

de pont) gaat het hele jaar door. Het is de snelste manier voor de bewoners uit de omgeving van 

Lottum om naar de andere Maaskant te komen. Om een brug te nemen moet iedereen flink 

omrijden. De pont dient de mens. De pont heeft invloed op deze omgeving. Ik merk dat wanneer ik 

aan de kant sta (foto 5b), want waar de pont zich ook bevindt, ik hoor het constante motorgeluid. Het 

geluid wordt harder wanneer de pont mijn kant op komt en is zacht als de pont stil ligt. Volgens de 

schipper van de pont is de pont wel stiller geworden nu de pont met een schroef vaart en niet meer 

langs een ketting naar de overkant gaat. De pont overstemt echter niet de vogels. Die zijn hier veel. Ik 

zie ze in het water en tegen de kant aan. Dit kan echter ook komen, omdat het vandaag vrijdag is en 

het nog maar begin maart is. Volgens de schipper varen er op vrijdag bijna geen vrachtboten. Verder 

is het recreatieseizoen nog niet echt begonnen. Ik zie nog geen recreanten.   

De omgeving van de pont in Lottum is deels voor recreanten ingericht. Nu, begin maart, is het stil, 

maar in het grasland naast de helling in Lottum staan verschillende bankjes en ook een picknicktafel. 

Verschillende wandel- en fietspaden komen hier, gezien de routebordjes, langs. De wandelaar kan 

dicht bij de Maas blijven. Vanaf Lottum gaat er een wandelpad over het grasland stroomopwaarts 

fragment lottum.mp3
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langs de Maas. Ik weet niet hoe aantrekkelijk de graskant van de Maas nog is voor vogels en andere 

dieren als er ook mensen lopen.  

De onderwateropname (fragment 5) maakte ik op de plek van foto 5b, twintig meter van de helling 

van de pont aan de Lottumse kant. Onder water hoor ik de lichte zoem als de pont aan de kant waar 

ik opneem stil ligt. Het geluid van de pont wordt wat sterker bij het aanmeren of wegvaren. Is de pont 

op weg, dan hoor ik deze al snel niet meer. Als de pont bijna aankomt of als er een vrachtboot is 

langsgekomen, dan hoor ik zacht geklots van water tegen de pont helling aan.  

Het geluidsfragment (fragment 5) laat horen dat zelfs als de pont stil ligt, de pont geluid produceert 

dat twintig meter verderop onder water nog te horen is.  

 

6. GRAVE 

 
Foto 6: Veldwerkplek Grave 

  
Geluidsfragment 6: Veldwerkplek Grave 

 

Voor vestingstad Grave vormt de Maas de rand van het stadje. Het ligt een stuk hoger dan de Maas. 

Zowel met een stenen trap van zo’n vijftien treden als een glooiende helling door een afsluitbare 

muur kan iedereen het plein bereiken dat meteen langs het water ligt. Dit plein ligt van oudsher 

buiten de stadsrand. Een hekconstructie, roosters gevuld met stenen, die langs het plein is 

aangelegd, moet ervoor zorgen dat niemand zomaar het water in kan lopen en dat het water niet in 

volle kracht het plein op stroomt. Aan de ene kant naast het plein ligt een klein haventje voor 

plezierbootjes, aan de andere kant ligt een scheepswerf met een aanlegplaats voor riviercruiseboten. 

fragment grave.mp3
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Op het pleintje komen mensen in dit droge en zonnige weer hun ijsje eten en de meeuwen en eenden 

voeren. De dieren zijn bijna tam; ze rennen vanuit het water het plein op als ze nieuwe mensen zien 

aankomen.  Een schilder die een terraswand een lik verf geeft, vertelt dat op het plein elk jaar het 

zomerfeest plaatsvindt. De naastgelegen scheepsbouwer levert dan de stroom. Er dreigt een eind 

aan te komen. De scheepswerf moet plaatsmaken voor huizen. De schilder is boos en zegt dat er 

altijd scheepsbouwers in Grave zijn geweest die altijd betrokkenheid hebben getoond met het dorp. 

Aan de overkant van Grave, in het grasland van een boer, zie ik een groep ganzen, deels in het water, 

deels op het land.  

Op de dag dat ik er ben, wordt bijna al het omgevingsgeluid verstomd door het geluid van 

schuurmachines. Veel huizen bij het plein zijn in de steigers gezet voor een verfbeurt, zodat Grave er 

bij de start van het toeristenseizoen verzorgd uitziet, aldus de schilder. Op de momenten dat de 

schuurmachines stilvallen, hoor ik dat het geluid bij de Maas in Grave zowel van de mens komt als 

van de natuur. Van de kant van de natuur neem ik het gekwaak van eenden en het gekrijs van 

meeuwen waar. Ook klinkt er een licht gekabbel van het stromende water dat de stenen in de 

hekconstructie langs het plein raakt. Van de mensen hoor ik de stemmen van recreanten die op het 

plein zijn en ik hoor de mens in de vorm van de vrachtboten die zo elke tien minuten langskomen. Als 

een boot net voorbij is, wordt het geluid van het water dat tegen de hekconstructie botst harder.   

Ik maak de onderwater opname op het plein waar de Maas direct langs het plein stroomt (linkerzijde 

van foto 6). Mijn apparatuur staat op de hekconstructie en ik kan met de microfoonhengel de 

hydrofoon een meter verder in het water laten bungelen. Onder water is het vrij stil wanneer er geen 

boten zijn. Soms lijk ik niks te horen en soms hoor ik wat gekabbel van water tegen de kade. Het 

geluid dat ik registreer neemt in volume toe wanneer er een boot langs komt. Ik hoor dan gezoem of 

een constante lichte dreun. Als de boot voorbij is hoor ik hoe het weggeduwde water tegen de kade 

botst. Het wordt een kabaal onder water wanneer vrachtboten elkaar passeren.  

Fragment 6 laat horen hoeveel geluid de mens onder water kan produceren. De dreunen van de twee 

vrachtboten lijken dan samen te komen in één zwaardere dreun. Op die momenten is de mens heel 

sterk aanwezig onder water.  
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7. ROTTERDAM 

  
Foto 7: Veldwerkplek Rotterdam 

 
Geluidsfragment 7: Veldwerkplek Rotterdam boven water 

In Rotterdam sluiten hoge stenen kades de Maas in. De Maas kan omhoog en omlaag. Gezien de 

hoogte van de kades lijkt het niet de bedoeling dat de Maas zich breed maakt. Als ik op mijn buik op 

de kade lig, kan ik de Maas nog lang niet aanraken. Het is koud, miezerig weer en maar een paar 

mensen, al dan niet met hond, kinderwagen of fiets, wagen zich langs de boulevard. Een enkeling zet 

zich neer op een bankje, maar de zitpauzes zijn kort. Op het water is het bij vlagen erg druk. Naast de 

vrachtboten, varen er waterbussen, watertaxi’s en de pannenkoekenboot. De riviercruiseboten liggen 

aangemeerd. Het waterverkeer gaat niet enkel stroomopwaarts en stroomafwaarts, het verkeer 

kruist de Maas ook. De watertaxi’s en de shuttle service van een hotel hebben haltes aan 

weerszijden van het water. Waar de vrachtboten in een heel rustig tempo de stroom opvaren of 

afzakken, verplaatsen de watertaxi’s zich met hoge snelheid en nemen scherpe bochten om 

vrachtboten te omzeilen en op de juiste plek te komen. Watervogels zie ik amper niet.  

Op de drukke momenten produceert al dit menselijke verkeer op het water veel geluid: de 

vrachtboten brengen een gezoem voort als ze langsvaren en als het water dat ze wegduwen klotst 

tegen de kade. De motoren van de watertaxi’s hebben een hoger geluid. Daarnaast produceren deze 

taxi’s een ‘klap’ wanneer de boot tijdens het varen met hoge snelheid met de neus uit het water 

schiet en weer neerkomt.  De vogel die ik zie, die hoor ik niet. Soms hoor ik voorbijgangers wat 

praten. Op de dag dat ik in Rotterdam was, waren er heel veel kleine buien. Hierdoor kon ik steeds 

mijn apparatuur niet opzetten die ik nodig heb om onderwater geluidsopnames te maken.   

Rotterdam boulevard.MP3
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In Rotterdam is de mens overduidelijk aanwezig en de natuur praktisch afwezig. Er is uiteraard het 

water, maar ik zie bijna geen vogels. Het groen komt van de enkele plantjes die zich in de groeven 

van de stenen kade hebben weten te wortelen. Ik hoor het klotsen van het water, maar kan niet 

zeggen of dit de Maas is of dat dit het geluid is dat mensen veroorzaken door met hun boten te 

varen. Foto 7 is niet representatief voor de tijd die ik in Rotterdam heb doorgebracht. Toen ik 

eenmaal thuis de foto’s bekeek, zag ik dat ik enkel de spaarzame momenten heb gefotografeerd dat 

er geen boten op de Maas waren. Zo graag wilde ik blijkbaar de Maas in de volle breedte vastleggen, 

zonder nog meer aandacht te vestigen op de aanwezigheid van de mens. Die is al zo zichtbaar in de 

stenen kades, de stenen boulevard, de Erasmusbrug, de hoge gebouwen en de auto’s die langs 

razen. Nu realiseer ik me dat ik met deze foto de machtsdynamiek van de mens over de natuur sterk 

afzwak. 

Het geluidsfragment (Geluidsfragment 7 – Maas Rotterdam boven water) laat echter wel duidelijk 

horen dat de mens hier heel duidelijk aanwezig is.  

8. MAASSLUIS-WEST 

 
Foto 8: veldwerkplek Maassluis-West 

 

Geen geluidsfragment: Veel buien kort achter elkaar, waardoor ik de apparatuur voor onderwater 

opnames niet kon opbouwen. De harde wind overstemde op de geluidsopnames boven water al het 

omgevingsgeluid.  

Ik sta aan het eind van Maassluis-West. Het was lastig om op deze plek te komen. Er loopt parallel 

aan de Maas een spoorweg en die wordt afgebakend met een hek. Met blik richting Hoek van 

Holland (zie foto 8) kijk ik uit over kaal landschap. De bebouwing achter mij is gestopt, maar het is 

niet zo dat de begroeiing de ruimte overneemt. De ruimte is ingericht door de mens. Er loopt een 

brede asfaltweg parallel aan de Maas, bestemd voor fietsers en wandelaars. Ook staan er op 
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regelmatige afstand van elkaar bankjes langs deze weg. Er is wat lage begroeiing. In de verte 

doemen kranen op en zie ik windmolens. De oever van de Maas bestaat uit kasseien. De Maas kan 

hier bij hoog water de breedte op te gaan. Toch is in contact komen met de Maas lastig, omdat de 

oever vreselijk glibberig is door de algen op de kasseien. In het vieze weer zie ik maar weinig 

wandelaars. Regelmatig komen er vrachtschepen langs. Soms vaart er een passagiersschip voorbij. 

Vogels zie ik niet. De enige dieren die ik tref zijn sporadisch de honden van wandelaars. Het 

omgevingsgeluid in Maassluis-West komt voornamelijk van de wind die met het bouwplastic van het 

nieuwbouwproject achter mij speelt. Het water brengt een licht kabbelend geluid voort. Het lijkt door 

de wind te komen die het water tegen de kasseien duwt. Dit geluid wordt harder wanneer een boot 

voorbij is gekomen. Het gedreun van de boot neemt dan af en het gekabbel toe.  

Ook al lijkt de ruimte rond foto 8 erg te zijn ingericht door mensen, en zie ik - mogelijk mede - door 

het ontbreken van begroeiing geen dieren, het voelt wel alsof de Maas iets van vrijheid is gegeven. 

De Maas wordt hier niet tussen kades ingeklemd. Hoe mooi dit ook voelt, ik realiseer me dat de 

mens dit zo ontworpen heeft.   

9. HOEK VAN HOLLAND 

 
Foto 9: Veldwerkplek Hoek van Holland  

 

Geen geluidsfragment: Veel buien kort achter elkaar, waardoor ik de apparatuur voor onderwater 

opnames niet kon opbouwen. De harde wind overstemde al het omgevingsgeluid op de 

geluidsopnames boven water.  

 

Ik sta bij het oude treinstation van Hoek van Holland. Dit ligt naast de Maas, maar de Maas is niet 

aan te raken. Hier behoort de oever tot Stena Line, het ferrybedrijf dat vanaf deze plek overtochten 

naar Harwich aanbiedt. Langs de kade staat een hoog en puntig hek. Het hoge hek, de 

instructieborden achter het hek en het ontbreken van begroeiing geven deze omgeving een kille 
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uitstraling. Er is ook geen dier te zien. Als mens ben je op deze kade enkel welkom wanneer je er 

werkt of als passagier bent ingecheckt. Ik kijk vanaf de parkeerplaats (foto 9) naar het hek. Ik kan 

niet eens echt naar de Maas kijken. Achter mij ligt de bushalte. Links ligt het oude treinstation, dat 

niet meer in gebruik is. De enige mensen die ik zie, staan bij de bushalte. Stroomafwaarts, richting de 

monding, ziet de Maas er toegankelijker uit. Daar ligt een jachthaven met er tegenover wat lage 

huisjes. Dankzij de begroeiing ziet dit gebied er ook vriendelijker uit. Van waar ik sta zie ik regelmatig 

vrachtschepen langskomen. Een keer komt er een passagiersschip. Ik zie geen dieren. Zelfs geen 

meeuwen. Dit verbaast me, want achter het dijkje dat bij de haven ligt, staat een torenflat met een 

winkelcentrum eronder. 

 

Het omgevingsgeluid bij de ingang van Stena Line wordt voornamelijk veroorzaakt door het harde 

getik van lijnen tegen vlaggenmasten. Ondanks de harde wind is het geklots van het water tegen de 

kades niet heel hard. Dat is pas wanneer er een vrachtboot voorbij komt, die het water wegduwt. 

Eerst hoor ik de motor en vervolgens het water.  

 

Het gebied rond foto 9 is heel sterk door de mens bepaald. De Maas is ingeklemd tussen kades. Niks 

in de omgeving is ontworpen om het aantrekkelijk voor dieren te maken. Het is hier een stenen 

woestijn.  

 

VASTSTELLING 

Mijn veldwerk liet me zien hoe actief de Maas is: de Maas stroomt; de Maas botst op wat ze 

tegenkomt of glijdt er langs; de Maas biedt ruimte voor rivierflora en -fauna; de Maas stroomt over, 

de Maas boezemt angst in, de Maas inspireert. Tegelijkertijd zie ik ook dat de mens erg aanwezig is 

en erg bepalend is op en in de Maas. 

 

Het veldwerk maakt me duidelijk hoe lastig ik het vind om contact met de Maas te maken. Het 

herkennen of het registreren van contact verloopt via mijn menszijn: hoe luister ik en wat zie ik? Ik 

registreer mensendingen: sluizen, vrachtboten, veerpontjes. Ik zie ook dat op de plekken waar de 

mens bijna niet aanwezig is op het water, omdat dat niet mag (zoals in Eijsden) er meteen meer 

dierenleven zichtbaar is en de Maas onder water stiller is. Ik lijk zo graag de Maas te willen zien dat, 

zo constateerde ik bij het later bekijken van het beeldmateriaal, dat ik veel om de boten heen heb 

gefotografeerd om de Maas zoveel mogelijk zonder menselijke aanwezigheid te tonen. Een 

vertekend beeld, zeker in Rotterdam waar het vaak ook helemaal niet zo rustig op het water was als 

ik nu in dit document in beeld toon.  
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De impact van de mens op de Maas is groot, dat is mij wel duidelijk. Boven water is er een verschil 

tussen de gedeelten van de Maas waar mensen (bijna) niet komen met hun geluiden en hun 

praktijken en juist veel. Maar onder water speelt ook zeker een machtsdynamiek: Daar waar mensen 

komen, heeft de mens niet alleen invloed boven water, maar ook onder water. Het geluid van de 

boten en menselijke stemmen klinkt ook nog onder water door. Op de plaatsen waar (bijna) geen 

menselijke aanwezigheid op het water is, daar hoor je onder water iets anders.  

 

VERVOLGONDERZOEK 

Een deel van de Maas bleef voor mij verborgen, juist omdat mijn zintuigen erg op mensen zijn 

afgesteld. Neem bijvoorbeeld de geluidsopnames die ik onder water maakte. Ik registreer een stilte 

onder water op plekken waar geen mensendingen op of in het water zijn. Is het werkelijk stilte of is 

dat mijn onkunde in het luisteren naar nietmensen-dingen? Feit is dat ik in eerste instantie het idee 

had dat bepaalde opnames niet te gebruiken zijn, omdat ik niks hoor. Een voorbeeld hiervan is de 

opname bij Maastricht (fragment 2) waar ik denk geen geluid te horen en daarom wilde weglaten. 

Ook het fragment hieronder, dat ik in Neer heb opgenomen, (fragment 8) wilde ik in eerste instantie 

niet toevoegen aan dit document, omdat ik geen water hoorde. Wat ik hier wel onder water hoor, zijn 

de stemmen van mensen die aan de kant staan. Ik wilde het fragment als mislukt beschouwen, 

terwijl het juist heel veel zegt over hoever de macht van de mens op de Maas strekt.  

 

    
Geluidsfragment 8: Stemmen onder water in de Maas bij de veldwerkplek in Neer.  

 

Dankzij het veldwerk heb ik in kaart gekregen waar ik geluid onder water hoor en waar ik stilte onder 

water hoorde. Ik heb moeten constateren dat het geluid dat ik onder water hoor, vooral geluid was 

dat veroorzaakt wordt door mensenactiviteiten en mensendingen/praktijken. De plekken waar ik 

geen mensendingen hoor, daar zou ik me in vervolgonderzoek op willen richten. Nu moet ik gaan 

onderzoeken wat de stilte is die ik hoor. Nu nog definieer ik dat als stil, maar ik zou me moeten 

afvragen of het daar daadwerkelijk stil is of dat het een geluid is dat ik met mijn mensenoren niet kan 

plaatsen. Is dit het geluid van de Maas? Hiervoor heb ik mogelijk meer oefening nodig en een 

verdieping in andere luistertechnieken. Ver voor de Actor Network Theory werd gedefinieerd en ver 

voor wetenschappers stelden dat een natuurelement agency kan hebben, beschouwden specifieke 

fragment neer stemmen.mp3



   

21 
 

groepen natuurelementen al als non-human persons15. In een vervolgonderzoek zou ik me willen 

richten op hoe die specifieke groepen omgaan met natuurelementen en wat ik van hen kan leren aan 

luistertechnieken16 en kijken om te zien of die het mogelijk maken om de Maas nog beter als entiteit 

te benaderen. Misschien dan, dat ik meer durf te zeggen over de taal van de Maas.  

 

15 Basishouding van Sjamanen; Druïden; niet-westerse geloofsrichtingen, zoals volken in Papua Nieuw-Guinea; 
oorspronkelijke Westerse geloofsrichtingen als de Kelten en de Romeinen.  
16 Benadering van Sjamanen en Druïden en bijvoorbeeld een techniek als deep listening.  


