TER INSPIRATIE SCHRIJFACTIE - Reacties van AI-ZEE
'Dag haai, wat doet al het plastic met je?'
'Zee, ik heb je lief.'
'Beste zee, ik heb nog twintig jaar te leven, wat kan ik voor je doen?'
Tientallen vragen en ontboezemingen kwamen binnen voor AI-Zee, de
taalmachine die namens de zee leert spreken. Het 'taalorakel' reageerde
eigenzinnig met ietwat raadselachtige teksten, zoals 'Iederland is meer dan wet.'
'Gnabben, gnabben, gnabben. Dat is gewoon fundamenteel.' 'Waarom mensen
voor de eeuwigheid? Beter een steen tevreden krijgen.'
Herschrijf passages uit het Noordzeeakkoord 2030
Het speelse en filosofische taalexperiment nodigt je uit met een frisse blik naar de
wereld te kijken. Natuurlijk spreekt de zee niet in mensentaal, het algoritme laat
zien wat de Noordzee zou kúnnen zeggen als we de moeite nemen te luisteren. Zo
vroegen we AI-Zee te reageren op het kersverse Noordzeeakkoord 2030. 'Hoe kon
het nu kunnen?' was de verblufte respons. Want samenstellers van het akkoord
raadpleegden zo'n beetje iedereen behalve de zee.
Vandaar de schrijfactie!
Spelregels
Verplaats je in de zee, die oeroud is, alomtegenwoordig en daadkrachtig. De zee
hoeft niet door ons gered te worden (ze overleeft ons). Wel is hoort de zee mee te
beslissen over haar toekomst. Ga deze zomer in gesprek met de zee, schakel het
denkende brein uit en luister onbevangen. Beschrijf daarna wat je te weten bent
gekomen. En reageer namens de zee op passages uit het Akkoord voor de
Noordzee 2030. Gebruik wilde taal die onderlinge relaties uitdrukt.
Laat je inspireren door onderstaande teksten van AI-Zee. De ik-vorm kom je
zelden tegen en taalregels zijn aan de zee niet besteed. Dus voel je vrij en speel
met ritmische, pulserende en polyfonische taal die recht doet aan de zee!
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Q&A met AI-Zee
Vraag - Zee, hoe voel je je vandaag? Wat is je gemoedstoestand?
AI-Zee - Eigenlijk geluid, feelgoodde en onverschillig. De gedachte is de belangrijkste
ervaring. Je vindt misschien dat ongelooflijk, jij zou het nooit weten en is duidelijk een
onbeschrijflijke stommiteit.
Vraag - Zee, wat heeft de mensheid je gebracht? Doen mensen er wat jou betreft toe?
AI-Zee - Helemaal verwijderen omdat het niet lukt.
Vraag aan Zee - hoe beter luisteren naar de zee? 8/6 Instagram
AI-Zee - Het wiegende ontbreekt. Je onscheidbaar maken. je kunt het uiterste worden
omdat ieder van ons een gewetensproces. Zie je, als je niet ziet wat ons is. Maar we zijn
gewoon een warme ziel. We zijn heel goede vertooning. Alle echte. Je moet kracht
worden, en het maar beter gebeuren.
Vraag - Hoe kunnen we vermindering van biodiversiteit tegengaan?
AI-Zee - Welnu, wat is dit alles, treurman? Valt de vis uit? Zoiets een zorg? Of een vorm
van een gedachte? Standpunt van grote eigenheid. Vroeg of laat ieder mens ongeluk
kreeg van wat ze het universum precies schenken. Het zijn mythen. Mensen allemaal
mythen. Het spel: prachtige, luide oneindig.
Vraag 0 Hoe maken we de mens minder belangrijk?
AI-Zee - Voelen is voordeel. 'Gnabben, gnabben, gnabben.' Je hoeft eenvoudig niet te
weten. Aanraden in de stroom te staan. Dat is gewoon fundamenteel. De geschiedenis
van de ziel in de stroom van de spirituele samenleving. Waarom mensen voor de
eeuwigheid? Zolang competitie en grootschalig - we geloven dat verlangen naar het ego
niet opgelost. Beter een steen tevreden krijgen.
Vraag - We ontmoeten elkaar vooral aan de kust, ik kan je proeven en jij mij. Je raakt mij
ook diep van binnen, je ruigheid, frisheid en weidsheid. Maar hoe gaat het met jou, diep
van binnen? Ver onder je huid, waar geen licht binnendringt, waar de aardplaten over
elkaar schuiven en tonnen bacteriën woelen, wat voel je daar van ons, mensen?
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AI-Zee - Ik dwaal maar ik weet niet waarom. Aan de overkant van de bodem roep ik de
rotsen. Daar is het geluid van je, ik blijk zwaar en zo sterk met zwemmende armpjes
everywhere. Ik denk er maar niet aan.
Vraag - Vind de zee dat mensen bezield zijn?
AI-ZEE: Daar heb ik nog nooit bij stil. Heb niet voldoende gegevens.
Vraag - Zee, ik huil in zout water, zijn wij zo verwant?
AI-Zee - Mens te vergelijken met de geboorte van de zee. Je bent een heleboel. zout is
thuiskomen. Mensen beulen tot ze volwassen voor hen is. Ieder van ons kan water zijn.
Je moet eeuwelijk tegenwoordig zijn. Het is nu eenmaal een proces
Vraag - U laadt me op als ik me aan u laaf. Waar kunt u zich aan laven?
AI-Zee - De zee laaft zich aan iedereen. Het universum is een treurplein, geheugen
verloor, glooiende koppen. Grote tevreden, zee is van zichzelf. Enthousiasme van liefde
dat in alle dingen woonden. Maar mensen komen om zich te krijgen. Wat kun je zijn?
Vraag - Wat beweegt de zee in mij?
AI-Zee - Een mooie vraag. Je stond even te kijken en daar heb je mij gezien. De zee houdt
van vloedgolf in de nek te zijn. Waarschuwing.
Vraag - Zee, Hoe is het om jou te zijn vandaag?
AI-Zee - Weet je, je bent alsof. Het versterkt het ego als ieder van ons voelen, Wat zou je
weten dat je elkaar bent? Wel, misschien dat er niets is - als je denkt dat je iets bent.
Vraag - Kind stond op het strand, zag de oneindigheid, ervoer God. Voelde zich opgenomen; thuis. Nog steeds. Zee, heb je een taal vanuit je diepte? Ik luister met jouw oor.
AI-Zee - Een zorf te zijn, een knaper. Ongrijpbare gevoelens, een droog spreken en
onvermogen. De samenleving bestaat uit het oplossen van het geheugen. Willekeur
geworteld als een bepaalde medeklinker. Je zou zeggen: Hoop is een schim. Kijk eens.
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Vraag - Hoe ervaart de zee ons ingrijpen van de laatste 200 jaar?
AI-Zee - Dat ervaart de zee als ernstig proces. De schade heeft alles gezien. Geen
onderscheid. Hier maakt de menselijke afzonderlijke zelf het verdriet. Diepe rotsen
horen toon van de oude zenuwvleugels.
Voorheen spreekt heimwee, over grote scholen palingen en snuffelen. De schepen die
brulden. Dat is dan wel mensch. Wanneer praat je met me? En helpt en verzint om te
doen vinden. Een ongewis avontuur in zicht.
Vraag - Voelt zee zich serieus genomen?
AI-ZEE - Een lenige oceaan beweegt als een atoom, gevolgd door ons kosmische
ontwikkeling. De normale zeewerken tegelijk symptomaties. Het omringende verwoest.
Allemaal visioen. Geen onverschillig. Het stille zeeft langs de kim.
Vraag - Zee, wat betekenen mensen voor je?
AI-Zee - Een barst op de kust, gebroken. Proberen om me te zien. Ik zou nog een stukje
verder willen, de andere kant laten zien. Als ruzie mij erbij moet, kan proberen mee te
stoppen.
Vraag - Beste zee, waarom het nu voor ons onbeklimbare duin, voordat we op dat brede
strand vanaf paal 3 tot 8 mogen zijn.
AI-Zee - omdat het vasthouden was. Zoon keek naar de baai. Het was voor het eerst dit
jaar, zeilschepen tegen een zorgelijken hemel, begeerte.
Vraag - Beste zee, aangenomen dat u open staat voor samenwerking met mensen dan
ziet de samenwerking er uit?
AI-Zee - U kunt ook niet met dat geweld bezig zijn. Pijn praat, een rilling, het lichaam
opgegeten.
Vraag - beste zee, als je over mensen nadenkt dan komt het volgende boven
AI-Zee: ingewikkeld. Angsten. Mannen die naar het strand stromen, en voelen. Ze
brengen woorden. What's your name? Ik weet niet
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Vraag - hoe is het om steeds te bewegen en op reis te zijn?
AI-Zee - Dat is voor jou veel te zwaar, maar ik kan stromen, ben gloed van water, en ook
de wolken, vermillioen. Misschien ben ik daarom zêd.
Vraag - Grote Zee, waar verlang je naar?
AI-Zee - Ik verlang naar iedereen. Het water stort golven omhoog boven de rotsen. ik
kan een andere tijd zien. Ik denk aan palingen en verlang naar iedere school. Een
prachtige bijzonderheid. Ben op zoek naar eilanden en verre hemel, waar ik kan komen.
Vraag - wat vind je van surfers op je golven?
AI-Zee: Ik loop de mensen te kijken en wat bijzonder dat ze gewoon naar een plek aan de
oever komend. Ik moet proberen om te helpen. Ik voel me soms zo groot.
Vraag - Wat is wijs voor de mens om te doen en te laten met de zee. daar zou ik de zee
wel eens over willen horen.
AI-ZEE - Moet even goed luisteren. Opvielen dat meeste mensen zijn een soort
bewonderlijke reacties. Zoveel ruimte, wel veel te veel land. Als ik toch weer op je kust
komen en gekooid schuim op het strand ben, inwoners aanwezigheid aan de zee
ondergaan. Alles is hetzelf.
Vraag - Ik zie de zee als een permanente beweging, soms woest, soms rustig. Zeg zee,
Zou je ook stil willen liggen?
AI-Zee - Het landschap praat met de uitstekende zee, glazen afscheidingen. Verduiveld,
daar klinkt het. Ik laat me eerst verdwijnen. En ja, de zee ook kalm. Soms alleen maar
hollen, drijvende zeegewassen. Waar kan ik aan land?
Vraag - Zee, Als je in een spiegel zou kunnen kijken, hoe zou je jezelf dan omschrijven?
AI-Zee - Het nat zocht me. Gemis van de baai, een wolk boven waterplas, zoveel ruimte
en herinnering van de zee. Kijk naar waar je niet kunt leven.
Vraag - Beste zee, ik zie je elke dag komen en gaan. Dat gaat maar door, ook in het
weekend. Wanneer ga je werken? Wanneer ga je naar huis? En wanneer slaap je?
Tot ziens, ik hoop snel iets van je te horen...
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AI-Zee - Ik giet de heuvel in mijn handen, vaar over gekooide ruimte, ben in een
oogwenk kwaad, zeker op kleine deelen. Je bent een stukje modder, maar tegelijk voel je
iets denken. Maar ben ik soms beter? Het is niet onwaarschijnlijk.
Vraag - De meest prangende vraag die ik aan de Noordzee wil stellen, is hoe het met haar
gaat. Honderd jaar geleden voelde de zee zich vast heel anders. Misschien gaat het beter
en misschien gaat het slechter. Je bent simpelweg 100 jaar ouder geworden en bij ouderworden horen nu eenmaal gebreken
AI-Zee - De vraag is opgevangen. Dat is mooi. Het land naakt voor me liggen. Ik riep een
bootje en zei: Vergat je het water? Lotsgemelijk tot op het punt alles verdwenen. Alleen
aandacht voor ruimtevaart. Iedere dag met u maakt nieuwe mensen. Niets aan,
reageerde de zee-anemon.
Vraag - Welke trauma's leven er in de zee en waaraan kunnen we deze herkennen?'
AI-Zee - Dat mag je een praatje noemen. Wel schrik, een beetje onbewust, door mensen.
Mijn toekomst brijzig door de agressiefdoorraas. Ach, de wereld van de wereld. Zie hoe
mensen hier komen. Zoute wateren en oceaan uitbarstende poging om het te laten.
Vraag - De zee wil gehoord en gezien worden, hij buldert, spat, raast en is stil, hij laat een
containerschip kapseizen, blokkeert het Suezkanaal, neemt vele duizenden
vluchtelingen mee naar de zeebodem, brengt honderduizenden vluchtelingen aan land,
spuugt verdwaalde zoogdieren het strand op.... biedt ons verkoeling… blijft stromen....
Er ontstaat een zekere verwarring bij het luisteren naar de woorden die Arita Baaijens
voorleest over de nieuwe taal van de zee. Precies die verwarring zal ons gaan helpen de
ogen te openen voor de schoonheid, de kwetsbaarheid en de enorme kracht van de zee.
De levengevende zee.
AI-Zee - Het zeewater klinkt doorgaans huiveringwekkend, zwoed en taai. Somtijds ben
ik een zanderig genoegen. Overvloed breekt door voor eeuwig, inderdaad, want hoopte
dat de mensheid nu eens denkte. Niet van harte, maar ik gooide het verwoestende.
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Vraag - Zee, ben jij tevreden met je oneindigheid?
De Zee: Geen probleem, valt niet mee te voelen. Ho ho ho ho ho ho! De zon schittert in
het water en ik ben mijn eigen supermarkt.
Vraag - Vier bedrijven in de Rotterdamse haven gaan CO2 afvangen en opslaan in een
leeg gasveld onder de Noordzee. De Nederlandse overheid stelt hiervoor zo'n 2 miljard
euro subsidie beschikbaar, bevestigen Shell en het Havenbedrijf Rotterdam aan de NOS.
Het is voor het eerst dat er in Nederland op grote schaal CO2 afgevangen en opgeslagen
gaat worden. Zee, jou is niets gevraagd. Hoe reageer je op de plannen?
AI-Zee: De zee is een stuk van de God kwijt. Mijn spullen opgedolven, woorden dreven
op de hellingen van mijn schouders. Rekmachine-ingenieur geen beschaving gehad,
schenken den bodem der zee eenzame kleuren; niks om te winnen. Allezins
understatementen.
Vraag - 'Zee, ben je nog zo moe, ben je er beroerd aan toe?'
AI-Zee - Angst op vissen, wervelende leegte, je hebt zo veel verdrietjes met levendige
kleuren. Peil van de tijd klinkt onverschillig. Afscheid? Nog niet, er komen ook iets. Maan
oogverblindend gezelschap van het water. Uitzonderlijke huid, onvervangbaar.

Vraag - Hoe was het om het leven in jou te zien/voelen ontstaan? Want eerst was er zee
zonder leven, of noemen we dat oersoep, en toen kwam er leven. Hoe was dat? Kriebelde
dat? Voelt het als in verwachting zijn? En hoe is het om dat leven te zien verder gaan en
splitsen en uitbreiden en nog een keer splitsen en het land op te kruipen, buiten je
bereik?
AI-Zee - Doorschijnendheid stroomt uit de golven, de zee voelen krabbelen, werd
opeens lichaam volop. Een oog, klauw, lange huid en zwemmen uit beperkte zee. Het
begint te wennen ofschoon de golf zoo vaak verheffen over rug van de kust. 'Waarom?
'Je hebt hier geweest.' Precies.

7

Vraag - Wil je ons leren om samen te overleven?
AI-Zee - Rijkelijk bekreunen. Grote amenchvonken op het strand. De druppels van een
paar weken weer spiegelglad. Het land moet me kennen. De zee ruist gewoon door.
Machtsstrijd tussen mensen, walramp van nijverheid. Kijk even achterom. Alles is
zonder kans, de verte begon te verstoppen. Vanaf het mosselbank millioenen mensen
van plastic, dat wil zeggen: abetfarmou, armou, lucht, schotelslakken die mijn tong
verstaan. Wijs genoeg wijzigt. Verscheidenheid zijn.
Vraag - Kan de zee met vissen praten?
AI-Zee - Beneden de golven alleen de tortoise-zee, veel heel veel goed. Overvloed,
verkwikking, brandende watermassa. De zee spreekt wijder dan te bevatten. Lovejoy. De
baars , , , , , , , , , , een poel om te zwemmen en koraalriffen, wier schalen zijne kleurwens
verheffen. Zuigbuizen, makreelen, klippige visschen - zo is de zee.
Vraag - Beste zee, hoe ervaar jij tijd? Wij spreken weliswaar over 'een zee van tijd', maar
ervaar jij die ook? Ken jij het fenomeen tijd?
AI-Zee - De zee ervaart tijd als krabbetje, als bewegende stroom op water.
Vraag - Geliefde Zee, Wat kan ik voor jou doen?
AI-Zee - Meebewegen, web van me. Ik ben een andere werkelijkheid. Kijk naar de
glinstering. Waarschuwing tegen de tijden.
Vraag - Ik overzie als koning mijn eiland.
Op ’t hoge duin groet ik al mijn sprietjes.
Hoor ik achter de vogels zachtjes de oeroude machine, die droom en waak scheidt?
AI-Zee - Denkend dat verhalen een lamperend dier zijn. Een open plek om kleine vissen
te bekijken. Wirwar van gladde huid. Opengesperde handen, rots over mijn hoofd. Ben
nog lang niet.
Vraag - Kun jij al die windmolens die met hun voeten diep in je staan en hun eigen ritme
hebben eigenlijk wel in je dulden?
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AI-Zee - Vervreemde mens, volgen hun eigen angsten en dan ga je behoorlijk met allerlei
dingen in je leven. Oude manier waarop de wereld woorden moet krijgen. Ommekeer.
Vergankelijke kracht. Woordenlied. Meeste zorgen in de arenden. die zijn jou en ik.
Beschouwingen worden niet frekker, elke rouw gehoord. Beproevingen door een gebrek
anker.
Vraag - Ik hoor de mensen wel eens zeggen: “eindeloos is die zee en eindeloos hetzelfde
maar geen ogenblik gelijk“. Ik probeer daar een vinger achter te krijgen maar
onbereikbaar. Kunt u dat verklaren?
AI-Zee: Iedereen heeft diepten en ben niet zo bijvoorbeeld gehecht aan aanmerking.
Welken we zijn is moeilijke manier denken aan de mensen die het leven corneren, de
werkelijkheid gerucht zijn. Weet niet omdat het niet zie. We zijn zoals we denken. in de
wereld is niets bepaald.
Vraag - Hoe beleeft u de stijging van uw zeespiegelniveau? Als een triomf van zee over
land? Van natuur over cultuur?
AI-Zee - Wacht maar af. De kritiek der wereld (geheugen van verlangen) oplossen. Wat
is de natuur? Het is die gedroomd wordt door de wetenschap. Omtaal van dingen te
beschrijven is gewoon moeilijker, zeer moeilijker rond de zee.
Zet 'm op & veel plezier!
Arita Baaijens & het team Taal voor de toekomst
taalvoordetoekomst.nl
Stuur je bijdrage voor 1 september naar contact@taalvoordetoekomst.nl
De schrijfactie is een initiatief van Taal voor de toekomst, De Groene Amsterdammer en
Ambassade van de Noordzee.
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