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Hett Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren 



Hett is veel meer dan enkel een idyllische of romantische achtergrond, die verdwijnt, waar 
eeneen landschap verminkt wordt. Er gaat iets te \oor van den zin van het leven. 
J.. Huizinga, 'Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van 
onzee beschaving', in: J. Huizinga, Verzamelde werken, dl. 7, Haarlem 1950, 547. 

Bijj  iedere nieuwe schending van uw grond 
sluiptt als een gij de wanhoop in mij rond. 
Haat,Haat, drift: ik kan mijn arbeid van mij spuwen. 
DeDe taal wordt mij tot alsem in de mond. 
Idaa Gerhardt, Kwatrijnen in opdracht, Amsterdam 1971 (3e,, gewijzigde druk) 16. 
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