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Rijkswaterstaat
ijkswaterstaat zorgde voor een zeer groot verdedigingswerk tegen de zee: de Deltawerken: vier stormvloedkeringen, drie sluizen en zes dammen. Iets waarop men terecht trots mag zijn.
In het boek Het oog van de dichter, dat gisteren in Den Haag is
gepresenteerd, worden 25 schilderijgedichten door dichter en
poëziekenner Anton Korteweg van commentaar voorzien. Zo
bespreekt hij het gedicht ‘Meisje met dood vogeltje’ van de in
Middelburg geboren P.C. Boutens. Hij besteedt aandacht aan
Adriaen Coorte, die ook al uit Middelburg kwam en aan de gedichten die Hans Favery bij een aantal stillevens maakte, om er
maar een paar te noemen. En hij heeft het over een gedicht van
Ed Leeflang. Ooit kwam deze met de dichtbundel De Veren en
daarin bevond zich: ‘Als Paulus’. Het werd gemaakt bij het zelfportret van Rembrandt waarin hij zich voordoet als Paulus.
Het commentaar van Korteweg begint met de Zeeuwse banden van Leeflang en zijn werk als leraar in Zierikzee (van 1962
tot 1974) en de opzienbarende publicatie van de bundel De hazen. Hij staat echter ook stil bij het tweeregelige gedicht dat
Leeflang heeft gemaakt bij de Oosterscheldekering:
‘Hier gaan over het tij
De maan, de wind en wij.’
Korteweg schrijft: ‘(de tekst) is nog steeds, gehakt in een liggend prisma van graniet te lezen naast het fietspad ter hoogte
van het voormalige werkeiland Neeltje Jans. Rijkswaterstaat
heeft niet de moeite genomen de naam van de dichter te vermelden.’
Dat laatste is wel jammer. Maar het kan altijd nog! Er komt
vast nog wel een jubileumviering. Maar misschien kunnen we
ook eerst allemaal die prachtige regel van Leeflang van buiten
leren. Zeker de ambtenaren van Rijkswaterstaat zouden dat
moeten doen, want het woordje ‘wij’ slaat zeker ook op hen.
Het boek Het oog van de dichter met gedichten van 25 verschillende dichters, afbeeldingen van schilderijen en commentaar
van Korteweg is uitgegeven door Ons Erfdeel vzw. Het Slibdeeltje nr. 25: De veren is allang uitverkocht, maar De Slibreeks bestaat nog steeds!

R

Geen onderzoek naar
ontpoldering Hedwige
Er komt geen onderzoek naar
het vermeende verdwenen alternatief voor de ontpoldering
van de Hedwigepolder.
Jeffrey Kutterink
Den Haag

Demissionair-minister Melanie
Schultz (VVD, Infrastructuur en
Milieu) antwoordt dat op vragen
van voormalig Kamerlid Jacques
Monasch. Oud-Statenlid Johan
Robesin suggereerde onlangs in
zijn boek Staart van de walvis dat
Karla Peijs een alternatief voor de
ontpoldering van de Hedwigepolder heeft laten verdwijnen.
De voormalig commissaris van de
koningin noemde die suggestie in
een reactie een onzinverhaal.
Schultz kent het rapport niet.
,,Uit navraag bij de provincie is mij

gebleken dat er bij de provincie
geen rapport bekend is’’, schrijft
ze aan de Kamer.
Volgens Schultz hebben de
commissaris van de koningin en
Rijkswaterstaat elkaar destijds gesproken over de nautische veiligheid van de huidige vaarroute.
Toen is ook de Walvischstaart besproken. Maar het verleggen van
de vaarroute van Oostgat naar
Walvischstaart was volgens Rijkswaterstaat voor de veiligheid van
het scheepvaartverkeer niet nodig, schrijft Schultz. Bovendien
kan zo’n grote ingreep in de monding van de Westerschelde grote
gevolgen hebben voor de bodem
van de rivier en kunnen er ook
grote risico’s ontstaan. Ook zou de
ingreep in beschermd Natura2000-gebied plaatsvinden (de
vlakte van de Raan).

Brandje kerncentrale
BORSSELE In een ruimte bij de

kerncentrale in Borssele heeft gisteren brand gewoed. De brand
ontstond tijdens laswerkzaamheden. Een verflaag vatte daarbij
vlam.
De brand zorgde voor rookontwikkeling. De bedrijfsbrandweer

heeft de brand geblust en de
ruimte geventileerd. De brandweer van Borssele werd opgeroepen, maar hoefde niet meer te
worden ingezet.
De brand werd om 16.45 uur gemeld en was een kwartier later geblust.

