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Jan van Damme

M
etershoge dijken en duinen.
Miljoenen kubieke meters
zand. Kilometers glooiingen.
Tientallen stalen schuiven. We
beleven onze kust graag in ge-

tallen. Dat geeft een veilig gevoel. Maar, dat
vergeten we wel eens, daar waar zee en land
elkaar ontmoeten liggen ook ontelbaar veel
verhalen voor het oprapen. Vertellingen, my-

thes, sprookjes, het
wemelt ervan.

Filosoof Bram Esser
(40) wandelde langs
de Nederlandse kust,
van Cadzand tot hele-
maal hoog in het Gro-
ningse noorden. Met
pen en papier, om de
verhalen op te tekenen
van de mensen die hij
op zijn tocht zou te-
genkomen. Die excur-
sie resulteerde in de
eind vorig jaar ver-
schenen bundel Kust-
verhalen. In het boek
wordt hij vergezeld
door Jean Pierre, de
landmeter, een figuur

die deels wel en deels niet echt bestaat. Als
duo gaan ze op zoek naar het stroomgebied
van de Eridanos, een rivier die ooit liep waar
nu de Oostzee is en die uitmondde in wat we
nu de Noordzee noemen. Pauline van den
Broeke voorzag het boek van illustraties.

Bram Esser omschrijft zijn activiteiten zo:
,,Als archeologen van het heden gaan we op
zoek naar bodemschatten van de kust in de
vorm van verhalen.’’ En: ,,We proberen bete-
kenisvolle plekken met elkaar te verbinden,
zodat er een rivierbedding ontstaat die ons te-
rugvoert naar de bron van Nederland.’’ Esser
noemt zichzelf  ‘een ontdekkingsreiziger van
het alledaagse’. Geen boekenwurm, maar een
‘actiefilosoof’ die erop uittrekt om ‘relevante
verhalen’ te vinden. Dat deed hij al eerder, in
zijn bekroonde bundel Snelwegverhalen (2011),
over de cultuur op en rond de snelweg.

Voor de kustverhalen
ging de filosoof op pad in
opdracht van de Rijks-
dienst voor Cultureel Erf-
goed. Esser wil met zijn
verhalen weer een be-
wustzijn terugbrengen:
,,Een bewustzijn dat ver-
der gaat dan de techni-
sche gegevens. De tech-
niek alleen is immers niet
in staat om onze kust in

stand te houden en daarmee onze veiligheid
te garanderen. Voor de meeste Nederlanders
zijn droge voeten vanzelfsprekend. We zien
niet meer wat er allemaal nodig is om dat te
bewerkstelligen. In Groningen liep ik bovenop
een dijk en zag het land twaalf meter diep lig-
gen. Dan besef je pas dat we met een tijdbom
leven. In mijn verhalen wordt duidelijk dat we
met zijn allen voor de kust moeten werken.’’

Op zijn wandeling in Zeeland – het eerste
hoofdstuk in het boek - ziet Esser vitrinekas-

ten vol haaientanden in Hotel Noordzee in
Cadzand, hij praat met maritiem technicus
Bas Reedijk over de kubus als golfbreker, kam-
peert bij Waterdunen, ontmoet een zeeschil-
der bij Zoutelande, ziet de palenrijen die
Mondriaan inspireerden, verneemt hoe kun-
stenaar Loek Grootjans het Zeeuwse licht
heeft gevangen, is getuige van een Nehalen -
niafeest in Colijnsplaat, hoort een waterpoli-
tieman vertellen over een drijvende vloer in
de woonkamer thuis en ontdekt een ‘echte
emotiemachine’ – Delta Experience – op
Neeltje Jans.

Esser: ,,Ik heb een eigen vorm van schrijven
ontdekt. Ik maak iets mee, ik voer een gesprek,
en daar reflecteer ik op. Het heeft voor mij te
maken met het opnieuw mythologiseren van
het landschap. De wetenschap is lange tijd be-
zig geweest met het onttoveren. Daarmee is
iets van het respect, dat in verhalen en mythes
zit, verloren gegaan. Je hebt verhalen nodig
om de arrogante houding van ‘wij hebben de
natuur in de tang’ tegenwicht te bieden.’’ 
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De kust vertelt ons veel

Wekelijkse rubriek met boeken over Zeeland
en boeken van Zeeuwse schrijvers

Nieuwe dichtbundel
van Yvonne Wagenaar

Yvonne Wagenaar presen-
teert zaterdag 28 januari
de poëziebundel geTijden

in boekwinkel ’t Spui in Vlissin-
gen. Het boek bevat gedichten,
die geschreven werden in de pe-
riode 2012-2016. Een deel is
nieuw, een deel is eerder gepu-
bliceerd. Met deze bundel rondt
de in Vlissingen woonachtige
Yvonne Wagenaar (1949) een
drieluik af. In 2013 publiceerde ze
Tegen de Tijd, in 2015 volgde Sche-
mertijd. De nieuwe bundel geTij-
den telt circa 100 pagina’s, heeft
een harde omslag en een leeslint
en kost 45,- euro.

De presentatie is onderdeel
van de bijeenkomst van het Betje

Aagje Genootschap,  waar dich-
ters, schrijvers en poëzieliefheb-
bers uit eigen of andermans werk
voordragen. De Belgische dichter
Wim Haazen wordt als speciale
gast verwelkomd. Aanvang 15.00
uur.

Koningin van
Schouwse
streekroman
Mario Molegraaf

Verbeeld ik het me of kijkt de
mevrouw van de balie iro-
nisch als ze me het stapeltje

overhandigt? Nee, ik verbeeld het
me niet, met een lachje roept ze:
‘Gerda van Wageningen!’ Eerder
had ik haar oeuvre over het hoofd
gezien. Terwijl Gerda van Wagen-
ingen beter tot Gerda van Zeeland
kan worden omgedoopt. Ze
schreef tal van romans die op
Schouwen-Duiveland spelen,
waar ze vaak komt en wortels
heeft. Er is zelfs een Haamstede-
trilogie, die rondom Kasteel
Haamstede speelt. Een Schouwen-
trilogie is in de maak, het eerste
deel Dostie (dialect voor ‘de hof-
stede’) verscheen in 2016, de ver-

volgdelen komen dit jaar. Gebrek
aan vlijt kun je Van Wageningen
niet ontzeggen. Ook zorgt ze altijd
voor een degelijke voorbereiding:
haar boeken zitten vol historische
weetjes, soms zoveel dat ze de ver-
telling verdringen. De verhalen
worden steevast gedragen door
een geheim. En dat geheim heeft
vaak met seks te maken, en ik mag
wel verklappen dat seks in deze ro-
mans zelden vreugdevol is. Nienke
uit Gevaarlijk verlangen wordt las-
tig gevallen door de baas van boer-
derij Duinzicht ‘gelegen tussen El-
lemeet en het duingebied van Re-
nesse’. Klagen kan ze niet, dan ver-
liest haar vader, de vaste knecht,
zijn werk. Het is 1935, de crisistijd.
Aardig is de beschrijving van het
beginnende toerisme: er verschij-
nen lieden ‘met een opvouwbaar
huisje dat een tent werd ge-
noemd’.

In Dostie is het 1914 en heeft
Schouwen een stoomtram, met als
‘bijnaam de koekendoos vanwege
zijn vierkante voorkomen’. De
hoofdpersoon van De mosselvisser,
Netty Bal, dochter van een mos-
selventer, komt hogerop door met
een mosselvisser te trouwen. We
gaan naar Bruinisse rond 1910
waar men niet wil weten van
nieuwigheden als kerstversiering:
‘zondig overblijfsel uit lang ver-
vlogen tijden’. Op een dag, na een
storm, komt koningin Wilhel-
mina, een en al medeleven. Juist al
die plaatselijke achtergronden ma-
ken deze romans lezenswaardig.
Gerda van Wageningen, koningin
van de streekroman, blijkt ook de
koningin van de Schouwse ge-
schiedschrijving. En nee, daarbij
kijk ik niet ironisch.

Lonne van Liere
dicht liefdeshaiku’s

Lonne van Liere
uit Middel-
burg debuteert

als dichteres met de
bundel zeg het met
een roos. In het
boekje zijn 101 lief-
deshaiku’s opgeno-
men. De dichteres
vertelt dat het om
een ‘doeboek’gaat: je
kunt een haiku uitknippen en
met een roos aan een geliefd ie-
mand geven. Een haiku is een
van origine Japans gedichtje zon-
der rijm, dat uit drie regels be-
staat van vijf, zeven en vijf letter-
grepen. 

Een voorbeeld van een haiku

van Van Liere: ‘jij
bent mijn gedicht /
zegt alles zonder
woorden / puur
door er te zijn’. 

De bundel ver-
schijnt kort voor Va-
lentijnsdag. Volgens
de schrijfster is die
dag bijzaak, haar ge-
dichten kunnen het

hele jaar door cadeau worden ge-
daan. De presentatie van de bun-
del is vrijdag 27 januari om 16.30
uur in De Drvkkery in Middel-
burg.
Lonne van Liere is beleidsondersteu-
nend medewerker bij de Provincie
Zeeland en kunstenares.
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Er liggen
ontelbaar veel
verhalen voor
het oprapen
–Bram Esser
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Gerda van
Wageningen
(1946)


