Amber

Haar zoeken is leuker dan haar vinden…..?!
De zee komt langzaam tevoorschijn als ik de strandopgang oploop. Al deinend door mijn
passen danst de horizon op het beton van het pad. Er is geen branding en het water staat
laag. Heel laag zelfs en een snijdende oostenwind waait langs mijn ogen. Een drup valt
op de binnenkant van m’n bril. Een afspraak op Texel was eerder klaar en dus had ik tijd
over. Maar nog geen zin om terug te gaan. Gewoon geen zin en lekker even lummelen op
het strand. Vanaf De Cocksdorp kan ik Vlieland zien liggen. Het drenkelingenhuisje op de
Vliehors is goed zichtbaar door de wittekleur. Vroeger van levensbelang maar
tegenwoordig doet het gebouwtje dienst als trouwlocatie en worden er spannende
verhalen verteld over zeemannen en mooie spullen die aanspoelen.
Dichter bij de vloedlijn komt het besef dat de
omstandigheden goed zijn. Heel goed zijn zelfs
om haar te vinden. Ze roept mij vaak als ik aan
de kust ben. “Amber, Amber!” hoor ik dan in
mijn hoofd. Amber is niet meer een van de
jongsten. Ze kan wel 40 tot 50 miljoen jaar oud
zijn. Ze is van hars van naaldbomen en door de
tijd geheel versteend tot Barnsteen. Haar
jongere zusje heet Copal en is slechts 20
miljoen jaar oud. Copal is lichter van kleur dan
Amber, Amber is mooi bruin oranje en heeft
een warme gloed.
In de Griekse mythologie liet Helios zijn zoon Phaeton de zonnewagen besturen. Maar
Phaeton kon de paarden niet houden waardoor de zon, hemel en aarde verschroeide.
Om de aarde te redden vermoorde Zeus Phaeton met zijn bliksemschicht. De tranen van
de zusters van Phaeton die huilen om zijn dood druppelen neer op aarde en stollen tot
Barnsteen.
Haastig kijk ik om me heen. Zijn er kapers op de kust? Met deze oostenwind, het koude
water en een laagwater springtij is de kans het grootst dat ze aanspoelt. Haar soortelijk
gewicht is nu gelijk aan de houtsnippers die her en der in velden op het zand zijn
aangespoeld. In de zomer als het water warm is zweeft zij onderwater en in de winter
als het water koud is laat zij zich
zien. Ze drijft dan net onder het
wateroppervlak en spoelt aan tussen
de houtsnippers.
Het zand heeft op de plekken waar ik
loop nog geen sporen dus als eerste
heb ik de kans vandaag haar te
vinden. Volgens de spirituele leer
wordt Amber als inspirerende steen
gezien, die levensvreugde opwekt.
Dat doet ze zeker als mijn handen
door het koude water en de

houtsnippers gaan. Amber zoeken is namelijk veel leuker dan haar vinden. De zoektocht
en de spanning en de hoop op een klein brokje. Op ieder Waddeneiland doe ik vaak een
poging en ook rond Eemshaven zijn plekken waar Barnsteen aanspoelt. Meestal vind ik
haar niet, maar soms...
Na een uurtje lopen en zoeken valt mijn oog op een glinstering. Helaas het is een geel
steentje met een stukje plastic er omheen. Systematisch gaan mijn vingers door de
snippers en woel ik het hele veldje om, en de volgende en de volgende. Dan ineens, in
een groot veld dat zich door de luwe plek tussen de strekdammen tot een dik pakket
heeft gevormd, ligt ze daar. Boven op de snippers te glinsteren in de avond zon!
Amber…!
Het stukje is inderdaad oranje bruin met een warme
gloed. Een Duits echtpaar loopt langs en vraagt wat ik aan
het doen ben. “Ik suche mein contac lenze”, grap ik in mijn
allerbeste Duits. Ze moeten lachen en ik hoop daarmee
mijn geheim niet prijs te hoeven geven. Ze vragen door en
ik vertel over Amber en dat ze soms insluitsels heeft zoals
blaadjes of vliegjes die met haar mee verstenen. In die zin
kan Amber ook wreed zijn als in een sprookje, “van het
eeuwig versteende vliegje in Amber, dat als je het zoent
verandert in…”
Hmm, volgens mij wordt het tijd voor een warme choco
want ik sta hier half te onderkoelen. Met mijn ijskoude
handen kan ik nauwelijks nog een foto maken. Snel
wandel ik terug naar de opgang. Kijk nog even om over zee en verdwijn weer achter het
duin. Wat een prachtige dag om spontaan te lummelen op het strand en niet op zoek te
gaan maar gewoon te vinden. Een mooie metafoor voor het leven. Vinden in plaats van
zoeken. Droom, durf, doe!
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