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Mario Molegraaf

W
at is het verschil tussen men-
sen en dieren? Het voor-
naamste onderscheid is, vol-
gens mij, dat wij overal een
lampje bij willen. ‘Alles in de

natuur leeft om te overleven’, zegt Kester Fre-
riks (63) ergens in zijn nieuwe boek met de
bondigst mogelijke titel ‘Stilte, ruimte, duis-
ternis’. De menselijke overlevingsdrift be-
speur je vooral in onze angst voor de leegte.
Wat zit er achter onze stelselmatige verdrij-
ving van stilte, van ruimte, van duisternis?
Waarom moet die lamp aan, waarom moet er
altijd een muziekje klinken, waarom moet er
zoveel mogelijk ruimte worden bezet?

Twee wanen vormen de reden. Waan één:
we mogen ons vooral niet alleen voelen, alleen
in het duister, de leegte, de stilte. Alles moet
wijken voor de illusie dat we níet eenzaam
zijn, alles is geoorloofd om niet onder ogen te
hoeven zien dat we een eilandje vormen in
een verlaten oceaan. Waan nummer twee: we
menen de hoogste levensvorm te zijn, Gods
eigen afgezant in onze omgeving, op heel de
aarde. Maar hoe eenzaam we ook zijn, we zijn
er niet als enigen. Voor onze opdringerigheid
betalen andere dieren de prijs. En weg zijn te-
gelijk de onmenselijke waarden, stilte, ruimte,
duisternis.

‘Lawaai wint het altijd’, laat Kester Freriks
iemand in zijn boek opmerken en zo is het.
Zelfs de sterren zijn verdwenen, dat wil zeg-
gen nauwelijks meer te zien. ‘Waar is de nacht
nog?’ mijmert de schrijver. Noem hem een ro-
manticus. Zelfs de horrorscène waarin hij met
zijn ‘lindegroene Renault 4’ in het water be-
landt, heeft de toon van een mooie droom.
Toch gaat hij heel realistisch op zoek naar de
laatste reservaten van stilte, ruimte, duister-
nis. Hij leest gedichten, kijkt naar kunst, maar
vooral reist hij door Nederland. Nog overal
blijken er sporen, op begraafplaatsen in de
grote stad en in afgelegen landelijke hoeken.

Natuurlijk voeren zijn ‘verkenningen in de
natuur’ regelmatig naar Zeeland. Hij vertelt
over Hans Lipperhey, de Middelburger die de

telescoop uitvond. De
Zeeuw Adriaan Coorte
wordt door hem tot ‘mis-
schien wel de allerstil-
ste stillevenschilder’ uit-
geroepen. In Domburg
beleeft hij Mondriaan en
bij Mondriaan beleeft hij
Domburg. 

De Zeeuwse wateren,
vertelt hij, bieden twee-
honderdduizend hectare

officieel stiltegebied. Donker is nog een beetje
donker in Zeeland, naar zijn zeggen staat
Oostkapelle op nummer één van de provinci-
ale duisternislijst. Maar hij waarschuwt ook
dat juist ‘in de zuidwestelijke delta’ de open

ruimte wordt bedreigd, onder meer door ha-
vengebieden en windmolenparken. Het is
bijna een instinct: de natuur als dreiging, de
natuur die moet worden getemd. Al in de ze-
ventiende eeuw formuleerde een waterbouw-
kundige als doel: ‘het gewelt en vergif der
Noortzee uytter Verenigt Nederlant te verdrij-
ven.’ De mysterieuze nacht die eeuwig dag
moet worden, weg met de leegte, muziekje op
de achtergrond om de geest te doden. De geest
die vooral niet mag weten: de mens is het een-
zaamste dier.

Kester Freriks: Stilte, ruimte, duisternis.
Verkenningen in de natuur – Uitgeverij
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 304 pagi-
na’s, rijk geïllustreerd, 24,99 euro.
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Waar heersen ze nog, stilte, ruimte, duisternis? Schrijver en natuurkenner
Kester Freriks gaat op zoek, ook in Zeeland, naar de laatste gebieden waar
de mens niet helemaal de baas is.

� Kester Freriks: ,,Juist in de zuidwestelijke delta wordt de open ruimte bedreigd.’’
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Op zoek naar ruimte, stilte

Wekelijkse rubriek met boeken over Zeeland
en boeken van Zeeuwse schrijvers

Samen leren op een
super diverse school

Ria Goedhart is
teamleider van
de lesplaats Vlis-

singen van het Semina-
rium voor Orthopeda-
gogiek van de Hoge-
school Utrecht. Als ont-
wikkelaar en docent van
de cursus Begeleiden
van leerlingen met een
vluchtelingachtergrond zoekt ze
naar nieuwe theoretische inzich-
ten en praktijkervaringen. Zij
schreef het boek ‘Samenleren op
een superdiverse school’, dat vrij-
dag 23 maart om 16.00 uur wordt
gepresenteerd in  De Drvkkery in
Middelburg.

Door de vluchtelingenstromen
van de afgelopen jaren is er in-

middels sprake van ‘su-
perdiversiteit’ op scho-
len. Vraagt die ‘superdi-
versiteit’ om een andere
visie op onderwijs, wat
kan de leraar doen om
het samenleren te sti-
muleren? In het eerste
deel van het boek wordt
naar antwoorden ge-

zocht op deze vragen. 
In het tweede deel worden de

lessen van juf Sofie Martens op
een reguliere school in Zeeland
beschreven. Aan de hand van
anekdotes over haar Syrische leer-
lingen Ward, Parwin, Sedra, Sana,
Jamil en Yaser worden in het boek
de competenties van de leraar op
een superdiverse school verkend.

Terug naar
een tante
in Absdale
Mario Molegraaf

Er zit géén luchtje aan! Wat
een uitgelezen kans heeft
uitgeverij Nieuw Amster-

dam laten lopen. Emma Crebol-
ders nieuwe dichtbundel ‘Opsnui-
ven’ (19,99 euro/ 64 pag./ Uitgeve-
rij Nieuw Amsterdam) gaat over
geuren, maar het boekje ruikt naar
niets. De reuk, ongetwijfeld het
meest poëtische zintuig, steevast
verbonden met herinneringen. De
geur als mijn moeder wentelteef-
jes bakte, hoe op maandag het
wasgoed rook aan de lijn, het par-
fum van geruststelling in de koei-
enstal van de buren, het dreigende
luchtje van het uit de hand gelo-
pen gestookte vuur, de ongekend
geile geur van de ongekend brave
schooltas. Emma Crebolder (in

1942 als
Emmy
van der
Velde
geboren
in het
Zeeuws-
Vlaamse
Sint-
Jans-
teen)
weet er
alles van

en vond er de woorden voor.
Zij is geen dichter die gaat zitten

wachten op goddelijke inspiratie
en banale subsidie. Nee, ze stelt
zichzelf een opdracht en gaat aan
de slag. In dit geval dus met geur-
gedichten, een hele bewonderens-
waardige bundel vol. Ook zij snuf-
felde ooit aan ‘een leren schooltas’,
maar haar neus bespeurde toch
iets anders dan de mijne, namelijk
slechts ‘de gelooide huid van oer-
vee.’ Alle geuren worden door haar
opgesnoven, vanaf ‘de weeë lucht/
van pluimveepoep’ tot en met ‘het
parfum/ van Guerlain Paris, Shali-
mar.’ Mijn favoriet was en is, ook
van Guerlain, Habit Rouge, vooral
misschien omdat dit parfum me
onweerstaanbaar aan schuimpjes
doet denken, kindersnoep, en me
zo naar vroeger voert.

Naar vroeger, ook Emma Cre-
bolder neemt deze route. Ze keert
terug naar een tante in Absdale,
met het bijbehorende ‘geurpalet’.
Naar het Zeeuws-Vlaamse vlas,
gewas dat ‘roept om akkerbreed
bezingen’. Naar de ‘ajuinsaus in
kluitboter’ van haar moeder. En
naar de Schelde, vaste verschijning
in haar zo gevarieerde oeuvre, ‘de
zoute/ rivier die steeds mijn kin-
der-/ schrammen had genezen.’
De dichteres steekt ook in andere
streken haar neus op, beoefent
‘geurdiagnostiek’ en probeert het
mysterie van de odeur te definië-
ren: ‘Ruiken is vooraf aan geluid/
en witte schemer diep in/ onze
hersenstam gedreven.’ Ik weet het
nu al zeker: ‘Opsnuiven’ is het
meest bedwelmende boek van
2018.

WandelBart maakte
kilometers in Zeeland

Bart van
der
Schagt -

ook bekend als
WandelBart -
liep en publi-
ceerde al hon-
derden wande-
lingen in Nederland. Zijn ‘Groene
Wissels’ zijn een begrip. Nu is hij
begonnen met een reeks ‘provin-
ciewandelgidsen’. 

Zeeland is de tweede in deze
serie en bevat 22 wandelroutes in
de provincie. Negentien wande-
lingen leiden naar natuur en plat-
teland, drie groene stadswande-
lingen zijn uitgezet in Middel-
burg, Vlissingen en Goes. Hij
wandelt een struinroute aan de

rand van Het Ver-
dronken Land
van Saeftinghe,
op de wallen van
Hulst, bij de zee
en kreken van
Westkapelle, het
Bokkengat van

Wissenkerke, op Neeltje Jans en
langs nog veel meer. 

De schrijver zorgt dat de ver-
trekpunten altijd met bus of trein
bereikbaar zijn. Elk hoofdstuk
biedt een uitgebreide routebe-
schrijving met vooraf steeds prak-
tische informatie en een korte in-
leiding over wat de wandelaar kan
tegenkomen aan natuur en cul-
tuur. 

De wandelgids kost 17,95 euro.
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