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Ingeborg de Groot & Jeroen Krielaart
Water is vernietiging.
De Rede, de Hoop en het Wassende Water.
Karton, verf, bladgoud, hout, print op papier, PLA, led-licht
reageerbuisje, klei, gel, perspex, wortels.
: 51 cm breed x 43 cm hoog x 15,5 cm diep.

De Rede, de Hoop en het Wassende Water

Dat snelle en ingrijpende klimaatverandering is ingezet, is volledig duidelijk. De
atmosfeer verandert door een groter aandeel van broeikasgassen, temperaturen stijgen,
ijskappen smelten, het weer wordt extremer en onvoorspelbaarder en het
zeewaterniveau stijgt.
Dat dit voor tenminste een groot deel wordt veroorzaakt door de mens, is inmiddels
onomstotelijk vast komen te staan. En dat dit grote gevolgen gaat hebben voor de
generaties na ons lijkt stilaan steeds meer tot ons allen door te dringen. Onze kinderen
van wie wij zoveel houden, en hun kinderen en kleinkinderen en nog tot honderden jaren
daarna, gaan de tol betalen van de gevolgen van ons handelen, of juist niet-handelen.
Zeker ook voor kwetsbare deltagebieden, zoals het overgrote deel van Nederland, zullen
de gevolgen enorm zijn. Wij kunnen nu makkelijk aan allerlei voeding komen, zonder
nadenken de kraan opendraaien, onze huizen verwarmen en voor een laag bedrag de
auto pakken, of het vliegtuig, om vakantie te vieren. Over een aantal generaties zal dat
allemaal niet meer zo vanzelfsprekend zijn in een sterk veranderde leefomgeving.
Waar nu onze huizen staan, zullen dan de vissen zwemmen.
Kunnen wij dit voor onze nazaten sombere scenario nog afwenden? Door onze hersenen,
onze rede, nu ook eindelijk eens ons gedrag te laten beïnvloeden. Door niet alleen te
denken aan het lot van onze kinderen, kleinkinderen en hun nazaten, maar daar ook eens
echt solidair naar te handelen. Door niet die auto of dat vliegtuig te pakken voor ons
eigen kort geluk.
Of blijven we alleen hopen op een behouden vaart, biddend dat een hogere macht ons
uiteindelijk wel zal helpen. Zoals reizigers zich in vroeger tijden tot Nehalennia wendden,
of tot Sint Geertrudis.
Maar weet één ding: als wij niet drastisch onze manieren veranderen, zal het wassende
water onze huizen verzwelgen en de generaties na ons zullen niet mild over ons
oordelen.
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