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De levensloop van Louis was een bijzondere: die van 

boer naar wadvaarder. Hij werd op 9 maart 1946 ge-

boren in de Biesbosch. De familie De Jonge (twee 

broers met hun gezinnen) was voor de Tweede We-

reldoorlog van Zeeland naar het Brabantse deel van 

de Biesbosch verhuisd en vormde daar, in de Heem-

plaatpolder, als het ware een Zeeuwse kolonie. Louis 

groeide op in een waterrijke omgeving. Zo moest hij 

met een roeiboot naar school. Het water trok en hij 

wilde graag gaan varen. Zijn vader had een boerenbe-

drijf en zo was Louis voorbestemd om boer te worden. 

Hij volgde de lagere en de middelbare landbouw-

school. In 1965 werd bekend dat de familie moest ver-

huizen, omdat de snel groeiende stad Rotterdam hun 

landbouwgebied nodig had voor de drinkwatervoorzie-

ning. De familie De Jonge verhuisde naar het Noor-

den: eerst Louis’ vader, daarna zijn oudste broer en 

vervolgens de rest van de familie, die zich vestigde op 

een boerderij bij Westernieland, Addingaheem. 

 

In Groningen was Louis aanvankelijk nog betrokken bij 

het boerenbedrijf, hij verzorgde vooral het vee en de 

andere dieren op de boerderij. Hij maakte ook lange 

wandelingen in de natuur. Maar ook het water bleef 

trekken. De familie had in de Biesbosch voor het be-

drijf een eigen schip gehad, de ‘Piet Hein’, die was 

verkocht. Dicht bij het Groninger wad kwam Louis in 

contact met het wadloopgebeuren. Het wadlopen was 

in de jaren zeventig snel gegroeid en Pieterburen ken-

de een bloeiende wadloopstichting. Louis en zijn oud-

ste broer Wim gingen geregeld mee met vaartochten 

om wadlopers over te zetten. Dat gebeurde met ms 

‘Noordster’ van de stichting, die daartoe was aange-

kocht door Doeke Tammes. Hij maakte de broers De 

Jonge wegwijs op het schip. Uiteindelijk kregen ze in 

1979 de mogelijkheid om het schip over te nemen. 

Behalve het vervoer van wadlopers verdienden ze wat 

bij met sportvisserij. 

 

De wadlopers die naar Rottumeroog waren gelopen, 

werden weer overgezet naar de vaste wal met ms 

‘Noordster’ en met een aantal viskotters. Er waren ook 

andere tochten, naar Simonszand, Schiermonnikoog 

en Ameland. Louis verrichtte het pionierswerk voor 

wat betreft de excursies naar Rottumeroog. Het was 

zijn idee om mensen op die manier kennis te laten 

maken met dat bijzondere deel van het Nederlandse 

waddengebied. Hij ontwikkelde de excursies samen 

met Staatsbosbeheer, vanaf 1985. Jaarlijks vinden er 

nu 25 tochten plaats met een kleine 30 deelnemers 

per keer. Heel wat keren heeft hij ook voor de 

‘Vrienden’ gevaren. 

 

De thuishaven van de boot was oorspronkelijk Noord-

polderzijl. Velen zullen de tochten van en naar die ge-

tijdehaven nog gekend hebben, maar een tiental jaren 

geleden werd het door voortgaande dichtslibbing niet 

meer mogelijk daar te komen en verkaste Louis met 

zijn schepen (inmiddels voer hij ook al geruime tijd 

met ms ‘Boschwad’) van de Stichting Wadloopcentrum 

Pieterburen naar Lauwersoog. Toen hij zeventig werd, 

ging Louis het wat rustiger aandoen. Hij ging niet lan-

ger met ms ‘Boschwad’ varen en maakte ook niet zo-

veel tochten meer naar Engelsmanplaat en Schier-

monnikoog. 

 

Nadat hij in 2017 al gezondheidsklachten had, bleek in 

de zomer van 2018 dat hij ernstig ziek was. Op 4 no-

vember 2018 werd met een groot aantal (oud-)

bemannings- en familieleden bij de afstapplek van de 

excursies naar Rottum een ‘bushalte’ geplaatst als 

een eerbewijs aan Louis, die zelf meehielp bij die 

plaatsing. 

 

Louis bleef varen zolang hij kon. Dat was zijn grote 

passie. Ook heeft hij de overdracht van de ms 

‘Noordster’ geregeld door middel van een VOF, met 

zijn zoons Theodoor en Mathijs als vennoten. Laurent, 

die van jongs af aan al met Louis meevoer en altijd 

schipper wilde worden, is nu ook daadwerkelijk schip-

per op ms ‘Noordster’ geworden. Het schip blijft varen, 

zoals dat ook onder Louis gebeurde. Wat ook blijft is 

de herinnering aan Louis, die velen op zijn eigen sym-

pathieke manier de ruimte gaf om dingen te leren, 

waarbij hij veel mensen op zo’n bijzondere wijze heeft 

laten kennismaken met het Oostelijk wad. 

In memoriam 
Louis de Jonge 
(1946-2019) 
 

Tekst Albert Buursma 
Foto Frans Driesens 

Half januari van dit jaar overleed toch nog vrij onverwacht 
Louis de Jonge. Voor onze Stichting was Louis van 
bijzondere betekenis, want hij verzorgde voor meer dan 
dertig jaar als schipper de excursies naar Rottumeroog. Dus 
al voor de Stichting Vrienden een feit was. Ook heeft Louis 
met ms ‘Noordster’ en ms ‘Boschwad’ heel wat keren ander 
vervoer van en naar de Rottums verzorgd. 
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‘Goedemorgen, vrienden en vriendinnen van Rottu-
meroog en Rottumerplaat. Welkom op de donateurs-
dag 2019. Welkom in het Sluishuis (laat dat eens door 
een Hagenees uitspreken). Welkom ook aan ereleden 
Jaap Nienhuis en Harry Woortman en aan onze gas-
ten, sprekers en de musicus van dienst: Egbert Bak-
ker, Jaap Kloosterhuis (SBB), Henk Middendorp 
(RWS), Nienke Dijkstra (DoeEensWad), Harry Niehof 
(musicus), Arjan Hendriks (Groninger Landschap), 
schippers Waddenunit Freek Jan de Wal en Jan Kost-
winner en een zoon van Louis de Jonge. 
 
Om twee redenen bent u gelukzalige mensen. In de 
eerste plaats omdat u hier bent. We hebben donateurs 
moeten teleurstellen omdat het aantal aanmeldingen 
voor vandaag groter was dan het aantal mensen dat 
hier van de brandweer tegelijkertijd mag zijn. We den-
ken erover om volgend jaar de Euroborg af te huren. 
Ook bent u gelukzalig omdat u donateur bent van een 
betrouwbare en ervaren club. Dat verzin ik niet zelf 
(hoewel ik dat natuurlijk al heel lang weet), ik citeer 
een uitspraak van boswachter Jaap Kloosterhuis, be-
gin januari gedaan tijdens een uitzending van RTV 
Noord over de containerramp. 
 
In het programma staat dat ik een soort oudejaarscon-
ference ga houden. Dat doe ik natuurlijk niet. Al wil ik 
wel graag stilstaan bij een aantal hoogte- en diepte-
punten van het afgelopen jaar, maar vooral wil ik voor-
uitkijken. Eerst gaan we terug naar januari van dit jaar: 
de MSC Zoë heeft een groot aantal containers verlo-
ren en de stranden van de Waddeneilanden liggen 
bezaaid met rotzooi. Wat heeft dat betekend voor de 
SVRR? 

- 3 januari: De mannen van de Waddenunit in-
specteren Oog en Plaat. 

- 4 januari: Het bestuur wordt benaderd door 
RWS en SBB. Of we de volgende dag tien vrij-
willigers kunnen leveren. En ook een kok, en 
eten en drinken. Wim Dijksterhuis krabt zich 
eerst even achter het oor. Dan gaat hij bellen 
naar donateurs die in 2017 hebben meegedaan 
aan de calamiteitenoefening op Schiermonnik-
oog. Na twintig telefoontjes heeft hij de benodig-
de groep mensen bij elkaar. 

- 5 januari: Om half acht staan onze vrijwilligers 
gereed in de Eemshaven, samen met mensen 
van SBB, RWS en de Waddenunit. En met eten 
en drinken voor vijftien personen voor drie da-
gen, geregeld door onze kokkin Catrientje. Door 
de andere partijen is vervoer en materiaal gere-
geld. 

- 7 januari: De opruimers zijn aan het eind van de 
dag weer terug in de Eemshaven. In totaal zijn 
er in drie dagen 32 big-bags vol rotzooi verza-
meld. Alleen op Rottumerplaat. 

 
Op zaterdag 5 januari krijg ik een WhatsApp-berichtje: 
“Beste Dick, alhoewel de aanleiding beroerd is, bij 
deze mijn complimenten en waardering voor de Vrien-
den die andermaal bezig zijn met het oplossen van 
een crisis op de Rottums. Wij hebben alle andere aan-
biedingen van vrijwilligers afgewezen met als argu-
ment dat we vanwege de bijzondere omstandigheden 
op de Rottums alleen kunnen werken met ervaren 
vrijwilligers. Tenslotte wens ik je een goed en gezond 
2019. Hartelijke groeten, Rieks”. 
Rieks is Rieks van der Wal, directeur Staatsbosbeheer 

Regio Noord. Wie had dit vijfentwintig 
jaar geleden allemaal kunnen denken. 
We kunnen trots zijn dat we dit met el-
kaar hebben bereikt. 
 
Helaas zijn er ook droevige zaken te 
melden. Het zal u zijn opgevallen dat er 
in de laatste afleveringen van de Kaap 
steeds een In Memoriam heeft gestaan, 
één keer zelfs twee. Ook in de Kaap die 
binnenkort verschijnt zal dat weer het 
geval zijn: Louis de Jonge en Bert Corté 
zijn ons helaas ontvallen. Beiden zijn 
belangrijk geweest in de geschiedenis 
van onze stichting’. 
Louis heeft als schipper van de Noord-
ster en de Boschwad veel betekend 
voor de SVRR. Denk aan de excursies 
naar Oog en de vaartochtjes tijdens 
donateursdagen, altijd afgesloten met 
broodjes worst of nasi. Daarbij was 

Welkom! 
 

Door Dick Spijker, voorzitter 

Een propvolle zaal. © Erik de Graaf 
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Louis een zeer, zeer aardig mens, steeds bereid om 
anderen te helpen. En iemand die het oostelijk wad op 
zijn duimpje kende, ook als het aardedonker was. 
Toen eenmaal bekend was dat Louis niet meer beter 
zou worden, ging het heel snel. We zijn blij dat zijn 
zoons zijn werk zullen voortzetten. 
Bert was boswachter op de Rottums. Hij was een zeer 
toegewijd man met heel veel kennis van zaken. Zeker 
in de beginjaren van de stichting hebben we veel met 
Bert overlegd en -eerlijk gezegd- ook met hem in de 
heg gelegen, omdat de standpunten nogal eens ver-
schillend waren. Is dat erg? Natuurlijk niet. De discus-
sies waren altijd zakelijk, nooit op de persoon gericht, 
waardoor je altijd allemaal sterker wordt. Op die ma-
nier hebben wij ook heel veel van hem geleerd. De 
laatste jaren waren voor Bert niet gemakkelijk, zowel 
privé als zakelijk. 
Wij wensen familie en vrienden van Louis en Bert veel 
sterkte toe. 
 
Gelukkig waren er in het afgelopen jaar ook een aan-
tal hoogtepunten. Ik noem: 
- Bij tien excursies van SBB was ook een gids 

van de SVRR aanwezig om de deelnemers te 
vertellen over cultuur en historie van de eilan-
den. 

- Er waren twee succesvolle werkweken op Plaat 
en één opruimdag op Oog. 

- De oefening van het calamiteitenteam blijkt ook 
in de praktijk uitstekend te voldoen. 

- Vanwege alle publiciteit rond de containerramp, 
is het aantal donateurs en het aantal volgers op 
Facebook gestegen. Een bekende ex-
buurtgenoot van mij sprak jaren geleden al over 
voor- en nadelen van situaties. 

- De samenwerking met RWS, SBB en Wadden-
unit is zonder meer uitstekend. 

 
En dat gaan we dit jaar voortzetten. Ook in 2019 leve-
ren we weer een gids bij tien excursies en gaan we op 
de eilanden aan de slag tijdens werkweken in augus-
tus en september. Daarnaast verkrijgen we binnenkort 
de ANBI-status. Iedereen die goed in de slappe was 
zit kan vanaf nu giften aan ons doen met ondersteu-
ning van de fiscus. 
 
Ik wens iedereen een mooie dag’. 
 
 
 

Openingswoord donateursdag 11 mei 2019 

Noordpolderzijl 

Werkweken Rottumerplaat 

Dit jaar is er weer een tweetal werkweken op Rottu-

merplaat. Naast een begeleider namens Rijkswater-

staat/Staatsbosbeheer, een bestuurslid en een kok 

van de SVRR, kunnen daarbij vier vrijwilligers mee. 

Deze beide vierdaagse werkweken zullen bestaan uit 

zowel het schoonmaken van het strand (het opruimen 

van niet-afbreekbaar zwerfvuil en verzamelen van 

hout voor de kachel) als het klussen aan de bebou-

wing. Enige handigheid is gewenst bij het klussen, 

evenals een goede conditie voor het schoonmaken 

van het strand. 

De werkweken zijn dit jaar op: 

- 19 tot en met 22 augustus 2019 

- 2 tot en met 6 september 2019 

Schoonmaakdag Rottumeroog 

Daarnaast is er een schoonmaakdag op Rottumeroog. 

Behalve twee begeleiders van Rijkswaterstaat/

Staatsbosbeheer en een bestuurslid van de SVRR 

kunnen nog zeven vrijwilligers mee. De opruimdag is 

gepland op: 

- 28 augustus 2019 

Aanmelding 
Aanmelding voor een van de werkweken of voor de 

schoonmaakdag – uitsluitend bedoeld voor personen 

die tenminste twee jaar donateur zijn – dient te ge-

schieden vóór 15 juli aanstaande via de mail: vrien-

denvanrottum@gmail.com met vermelding van uw 

voorkeur, tevens een mobiel telefoonnummer via het 

welke u bereikbaar bent en voorts uw persoonlijke 

gegevens met naam, adres en woonplaats. Alleen 

volledig ingevulde aanmeldingen die voldoen aan de 

criteria worden in behandeling genomen.  

Voor vragen kunt u terecht bij bestuurslid Albert 

Buursma 06 - 306 90 825. 

Vrijwilligerswerk 2019 

De Harder  © Els Knol-Licht 
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Het thema van de dag was, zoals we wel weten, wat 

minder fraai. De rommel en rotzooi, die normaal al aan 

spoelde, was, niet een klein beetje, vermeerderd door 

het overboord slaan van meer dan 300 containers van 

het containerschip de MSC Zoë. De foto’s die Jaap 

Kloosterhuis en Henk Middendorp ons lieten zien wa-

ren te gek voor woorden. Tot complete compressoren 

aan toe en als klap op de vuurpijl een keurig verpakte 

-in plastic uiteraard-droogtrommel, vol water en zand. 

Het ergste is wel dat we klaarblijkelijk al gewend zijn 

aan al die rommel, doordat er normaliter, over het hele 

jaar heen, al zo’n twintig big bags vol door vrijwilligers 

gevuld worden. En we weten allemaal hoeveel energie 

en tijd en moeite het kost tijdens onze werkweken en 

werkdagen. Nu waren het in het eerste weekend van 

januari al 35 big-bags. Op onze website ’Vrienden van 

Rottum”. (www.rottumerplaat.org) vindt u een keur aan 

voorbeelden van de troep. 

De dag was, zoals meestal, geopend door voorzitter 

Dick Spijker en verder leidde bestuurslid Mark Stuijt 

Donateursdag 11 mei 2019 
 

Door Jan Nijland 

Het was gezellig op de donateursdag in’t Zielhoes van Noordpolderzijl. 
Ver voor tien uur stroomde de zaal vol. Voor velen een feest der 
herkenning. Elkaar groeten en weer even bijpraten. En niet alleen voor 
de nieuwelingen onder de donateurs was het dé kans om eerst boven 
op de dijk te kijken of de eilanden er nog wel lagen. Mazzel met het 
fraaie weer met goed zicht hielp daarbij. Plaat en Oog waren schitterend 
te zien. Evenals de windmolens ver op zee en Borkum. 

Harry Niehof bezingt mevrouw Smit © Erik de Graaf 

Nienke Dijkstra © Erik de Graaf 
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ons door de hele dag. 

De verrassing van de dag was 

natuurlijk de muzikale omlijs-

ting van zanger Harry Niehof. 

Meer dan twee derde van onze 

donateurs woont in de provin-

cie Groningen en op de vraag 

van Harry om het programma 

in het Gronings te doen werd 

dus welwillend ja geknikt. Wak-

ker gehouden door de aardbe-

vingsproblematiek was het eer-

ste nummer, over vrouw Smit 

uit Middelstum, gelijk raak. Om 

niet meer bang te hoeven zijn 

nuttigde ze ’s avonds een wei-

nig jenever, maar wel in een 

kopje, anders kwamen er maar 

praatjes van in het dorp. Sla-

pen ging dan gelijk een stuk 

beter. 

 

Terug naar de Plastic Soep werden we vol verve ge-

leid door Nienke Dijkstra. Bij Lauwersoog gaat ze met 

de Raaf, een vissermanschouw, door de sluis. Vanaf 

daar met de stroom mee naar het Rif, tussen Schier-

monnikoog en Ameland, noord van Engelsmanplaat. 

Droogvallen, de plaat verkennen en zo veel mogelijk 

meenemen van wat de zee voor je voeten heeft ge-

legd. Het is in 2011 begonnen. Het Rif is ook al sinds 

jaar en dag een plek waar de zee heel veel afval neer 

legt. ‘Die keer kwamen we een grote jerrycan tegen 

met chemische rotzooi erin. We stonden voor de keu-

ze, meenemen of laten staan. Als we voor het laatste 

kozen wist ik dat er eerder of later een moment zou 

komen dat de inhoud ervan in zee zou komen en dat 

we nu, door hem mee te nemen, dat konden voorko-

men. Het was flink sjouwen en 

aangekomen in Lauwersoog in 

eerste instantie nog lastig om 

een plek te vinden waar we de 

jerrycan konden afgeven. Maar 

het gaf een ongelofelijk goed 

gevoel.’ 

Dat was de geboorte van “Doe 

eens Wad”. Met een klein jute 

zakje, te koop bij Nienke, 

steunt u niet alleen deze actie, 

maar het zijn leuke en handige 

dingen voor het verzamelen 

van kleine stukjes troep bij de 

schoonmaakacties. 

 

Arjan Hendriks, van het Gro-

nings Landschap, nam het 

woord over met voorbeelden 

van kwelderherstel. Door be-

wust de kwelders weer zo in te 

richten dat de eb en vloed hun 

gang weer kunnen gaan, herstelt de kwelder weer en 

kunnen de dieren, die de boeren er laten lopen, veilig 

hun gang gaan. Bovendien neemt de biodiversiteit zo 

weer toe. 

 

Na de mosterdsoep van Tessa en een fotoreportage 

van Els Knol-Licht van het januari-crisis-

opruimweekend trachtte Mark Stuijt de aanwezigen 

nog te verleiden tot een actieve inbreng van ideeën en 

inzet voor de Vriendenstichting.  

 

Schitterend weer was het de hele dag en dus hebben 

Wim Dijksterhuis en Jaap Kloosterhuis met een grote 

kluit donateurs ‘s middags de dijk en de kwelder nog 

bezocht. 

Zicht op Rottumerplaat © elsknollicht 

Kwelderwandeling © Maaike van Leusen 
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Beste Vrienden van Rottum, 

 

‘Hoe leg ik dit in hemelsnaam aan mijn overgrootvader 

uit’. 

Zo begon de Brandbrief die ik in januari 2015 stuurde naar 

beheerders en bestuurders van het Waddengebied. Een 

brief waarin ik aandacht vroeg voor de Plastic Soep in de 

Waddenzee. 

 

Sinds 2011 vaar ik maandelijks met mijn visserman-

schouw, de “Raaf”, met gasten naar het Rif (een zand-

plaat, grenzend aan de Noordzee tussen Ameland en 

Schiermonnikoog, noordelijk van Engelsmanplaat). Daar 

ruimen we op wat de zee voor onze voeten legt. Ik zag 

hoe groot de omvang van het probleem was en ontdekte 

dat de Plastic Soep in de Waddenzee nog bij geen enkele 

beheerder of natuurorganisatie op de agenda stond. Tijd 

dus voor een Brandbrief. 

 

Vanuit deze Brandbrief is er inmiddels veel gebeurd. Hier-

over vertelde ik op de donateursbijeenkomst op 11 mei j.l. 

Het ontstaan van de Vrienden van Rottum heeft overeen-

komsten met het ontstaan van Doe eens Wad: actieve 

burgers die zich hard maken voor het Wad. 

 

‘Doe eens Wad’ is de organisatie waarmee ik mij al ruim 

zeven jaar inzet voor een structurele aanpak van de Plas-

tic Soep in de Waddenzee. Daarbij is mijn uitgangspunt: 

‘Jij doet wat jij kunt en ik doe wat ik kan. En we vragen 

allebei anderen om ons te helpen. Hoe ver kunnen we dan 

komen?’ Want volgens mij kan iedereen iets doen en kun-

nen we samen meer. Een mooi voorbeeld daarvan heb-

ben de Vrienden van Rottum gegeven tijdens het oprui-

men kort na de containerramp. Ik zie de kwaliteiten van 

mensen en organisaties, benoem en verbind deze. Op 

deze manier krijg ik, samen met anderen, veel voor el-

kaar. Want laten we eerlijk zijn, wat is er mooier dan je 

kwaliteiten in te zetten en zo samen met anderen het We-

relderfgoed Waddenzee nog mooier maken? 

 

Naast de maandelijkse vaartochten naar het Rif ontwikkel-

de ik vorig jaar een juten jutzakje, een klein zakje van 2,5 

liter, die je gemakkelijk omknoopt, aan je broek of tas 

hangt als je op pad gaat. Hierin neem je gemakkelijk wat 

afval mee. Alle beetjes helpen, wat jij opraapt, komt niet 

meer in zee en het Wad is er blij mee. Zo kun jij dagelijks 

een verschil maken.  

Door afnemen van één product van ‘Doe eens Wad’ steun 

je mijn werk. 

 

Voor meer informatie: www.doeeenswad.nl 

Doe eens Wad 
 

Ingezonden door Nienke Dijkstra 

Juten jutzakje. ©Nienke Dijkstra 

Vissermanschouw RAAF met big bag op voordek en 

gasten. © Els Knol-Licht 

Voor onze voeten gelegd. © Nienke Dijkstra 
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Onlangs verscheen de ruim geïllustreerde Bosatlas 

van de Wadden met 224 pagina’s boordevol kaarten 

over alle mogelijke aspecten van het waddengebied. 

Zoals een Bosatlas betaamd zijn de kaarten mooi 

vormgegeven. Reddingboten, vuurtorens, de walvis-

vaart, geologie, biologie, ecologie, economie van alles 

komt aan de orde in de atlas. Zo is de verspreiding te 

zien van verschillende dieren, wierden, middeleeuwse 

kerken en van campings en festivals. Voorts de gren-

zen van natuurgebieden, gemeenten, gesloten en niet 

gesloten delen van het wad. Er valt eindeloos in dit 

boek te turen en te ontdekken. Kortom het boek staat 

garant voor enige uren kennisgenot. Wel is er een 

stevige onevenwichtigheid vast te stellen. Het Duits-

Deense wad komt er bekaaid vanaf. Dat is spijtig want 

niet alleen de natuurwaarden maar ook de cultuur en 

de economie van dat gebied laat zich goed vergelijken 

met het Nederlandse wad. 

Inzoomend op de Rottums valt de atlas niet mee, al 

staan de Zuiderduintjes op de cover. Bij de monumen-

tenkaart ontbreekt het meest noordelijke monument 

van ons koninkrijk: de Emder Kaap. Op de kaart van 

vuurtorens staan overigens helemaal geen kapen, 

hoewel de kaap een bij uitstek typisch waddenfeno-

meen is, kenmerkend voor een gebied met weinig 

landmerken en veel lastige vaarwaters. Een hydrogra-

fische kaart met betonning, liefst in samenhang met 

een kaart uit de 16e eeuw was op zijn plaats geweest. 

Natuurlijk ontbreken de Rottums op de economische 

kaarten, al is gelukkig de wadlooproute wel aangete-

kend. Op de kaart van talen zijn de eilandjes niet inge-

kleurd. Mogelijk dacht de redactie ‘daar wonen geen 

mensen’, maar dan hadden de andere eilanden 

slechts gedeeltelijk ingekleurd moeten worden, want 

op de Vliehors of het Oerd wonen ook geen mensen. 

Op de Rottums werd tot voor enkele decennia gewoon 

Hogelands gesproken. Juist door de Rottums in te 

kleuren was te zien dat de Rijksgrens er in de wadden 

minder toe doet. 

Hoewel de Waddenzee werelderfgoed is komt de na-

tuur er in dit boek magertjes van af met vier bodem-

dieren, vier vissen, vier vogels en zeehonden. Dat is 

tezamen dertien dieren en een bladzijde flora. Zo 

wordt het belang van de Rottums als gesloten gebied 

niet goed zichtbaar. Alleen de gewone zeehond 

springt er wat uit. De grijze zeehond zit vooral in de 

westelijke Waddenzee. Buitengewoon boeiend zijn de 

kaarten van het zenderonderzoek van zeehonden. De 

actieradius van de gewone zeehond is groot, die van 

de grijze zee-

hond indrukwek-

kend. Die dieren 

zwemmen zo tot 

halfweg Dene-

marken de 

Noordzee op. 

Bij de vogels mis 

ik dergelijke 

kaartjes, op een 

algemeen trekvo-

gelkaartje na. In 2013 werden resultaten van zender-

onderzoek bij Noordse sterns, geringd bij Eemshaven-

Delfzijl, gepubliceerd. Deze vogels trekken naar An-

tarctica onder Australië-Nieuw Zeeland en rusten on-

derweg op Amsterdam-eiland midden in de Indische 

Oceaan! Bekend is van meeuwen op Texel dat ze 

snacken in de Kalverstraat in Amsterdam. Maar de 

Noordse stern en de zilvermeeuw behoren niet tot de 

vier uitverkoren vogels. 

Bij de verloren dorpen hadden Bosch en Rottumeroog 

eigenlijk wel mogen staan. Griend en Bandt (NO van 

Anjum) zijn wel opgevoerd. Voor liefhebbers van de 

Rottums is het jammer dat Griend het voorbeeld is van 

een wandelend eiland. Griend is inderdaad opgescho-

ven in zuidoostelijke richting, maar de verplaatsing 

van Rottumeroog is veel spectaculairder en cartogra-

fisch tot in de tweede helft van de 18e eeuw te vervol-

gen. De sterk Nederlandse gerichtheid valt te betreu-

ren bij de duurzame energie. Daardoor ontbreken de 

windmolenparken boven de Rottums en Borkum. Bo-

vendien valt zo niet te zien dat Nederland op dit punt 

erg achter loopt bij de buren. Tenslotte: de Rottums 

zijn ook niet ingekleurd op de religiekaart, maar dat 

komt omdat die er niet is. Wel een gemis, want het 

waddengebied kent op dat punt opmerkelijke verschil-

len. 

Samenvattend: voor weinig geld een boeiende atlas 

waarin veel is te zien. Aantrekkelijke kost voor iedere 

waddenliefhebber, ofschoon de kleine eilanden er nog 

onzichtbaarder zijn dan in werkelijkheid. Gelukkig zijn 

er wel mooie 1:25.000 kaarten, maar alleen van de 

Nederlandse eilanden inclusief de Rottums, maar zon-

der Griend. 

 

De Bosatlas van de Wadden. 

Eindredactie Meindert Schroor. 

Noordhoff Atlasproducties. 

ISBN 978-90-01-12016-0. Kost 29,95 Euro. 

De Rottums in De Bosatlas 
van de Wadden 
 

Recensie door Egge Knol 
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Net als iedereen waarschijnlijk, wist ook ik 

van de overboord geslagen containers. En 

van de juttersinstincten die ontwaakten op 

de eilanden, van Vlieland tot Schiermonnik-

oog, naarmate er meer spullen aanspoel-

den. Ik had mij al afgevraagd hoe het er nu 

bij Rottumerplaat en -oog uit zou zien. Al 

tig jaren ben ik donateur van SVRR, doe af 

en toe mee aan een werkdag op ‘Oog’, in 

2003 een werkweek op ‘Plaat’. In de loop 

der jaren ben ik ook met diverse organisa-

ties op excursie geweest naar Rottumer-

oog, met ms ‘Boschwad’, vanuit Noordpol-

derzijl tot het daar te ondiep werd. Oog en 

Plaat zijn voor mij al enigszins bekend ter-

rein geworden, ook al is het Verboden ge-

bied, met de magie van onbewoonde eilan-

den. Ik sta op de lijst van het SVRR crisis-

interventieteam, sinds de grootscheepse waddenolie-

bestrijdingsoefening in 2017. Vandaar het telefoontje. 

Dit kon ik niet laten lopen. 

Zaterdag einde ochtend. Het is nog maar een tiental 

meters duinopgang over en je bent bij de accommoda-

tie van geschakelde stenen gebouwtjes uit 1950, waar 

zo’n 20 mensen kunnen verblijven. Primitief, maar 

toch, het nodige is er of wordt mee aange-

voerd met Waddenunit ms ‘Harder’. Inkopen 

zijn gedaan door SVRR vrijwilligster Catrientje 

Giunta-d’Albani, die vaker meegaat als kok-

kin. Het vrijwillige gezelschap, bleek naast 

Catrientje en mijzelf, te bestaan uit, Heleen, 

zus van vogelwachter (op Rottumeroog) Er-

win Goutbeek, vrijwilliger van Staatbosbe-

heer. Van SVRR zijde de heren Ed Bus, Luit 

van Deel, Wim Dijksterhuis, Nico Hazenberg, 

Kasper Kuper, Jan van Leeuwen, Aries Ol-

denhuis en Roelof Oost. Voorts bemanning: 

Freek Jan van der Wal, Jan Kostwinner 

(beide Min.LNV) en Henk Schrik (SBB). 

’s Middags na de lunch ging een deel de geul 

lopend oversteken naar het strand en werd de 

rest van het gezelschap door Freek Jan geze-

ten in de kar achter de tractor over het eiland 

naar het Noordzeestrand gereden, een koude 

hobbeltocht van ruim een half uur. Maar het 

Containerramp:  
rommel rapen op Rottumerplaat 
 

Tekst Els Knol-Licht. Foto’s Els Knol-Licht, Erwin Goutbeek en Ed Bus 

Vrijdagmiddag, 4 jan. 2019. Onze telefoon gaat. ‘Het is zover’, is de mededeling 
van Wim Dijksterhuis. Of ik morgenochtend om half acht ook op kan stappen op 
ms ‘Harder’ in de Eemshaven. Maandag terug, hoe laat nog niet bekend. Slaapzak 
mee en wat eterij voor de vaarochtend. Voor de rest wordt gezorgd. ‘Er kunnen 
maar een stuk of tien mee’, zegt Wim. Ik aarzel kort. ‘Wim, ik ga graag mee, weet je 
nog iemand die mij met de auto op kan pikken?’ En zo geschiedde. 

Het hele gezelschap © Erwin Goutbeek 

Als geul te diep blijkt ... © Erwin Goutbeek 
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ging. Het was grijs, miezerig weer, graad 

of zes en gelukkig weinig wind. Voorzien 

van plastic zakken en een voorraadje big 

bags. Een immense klus wachtte ons. 

Waar te beginnen, wat te rapen, eerst het 

meest schadelijke voor de natuur? De 

lichtste dingen, veelal piepschuim, eerst? 

Voor ze door een volgende hogere vloed 

of hardere wind hoger op het eiland ver-

spreid zouden worden? De natte matras-

sen waren sowieso niet te tillen, de fiets-

spatborden staken onze vuilniszakken 

stuk, de miljoen grijze plastic korreltjes op 

de vloedlijn waren onmogelijk te rapen. 

 

Dan maar rapen wat wel kon. Kinder-

sportschoentjes; damesslippers bij over-

vloed; plastic zakken vol roze babyslofjes; 

kunststof speelgoed commando-uitrusting 

in een netje; namaak pluimgras in piep-

schuimpotten in plastic verpakt, gebun-

deld per drie; oneindig veel kunststof 

kaarsen, we voetbalden ze op het laatst tot hoopjes, 

om ze dan geknield op te rapen en in de zak te mik-

ken; zeeppompjes en schoonmaakdoekrollen in ontel-

bare hoeveelheden; en nog veel meer. 

 

De ene na de ander big bag werd gevuld, de tractor 

reed ondertussen af en aan met zwaar aangespoeld 

materieel, zoals compressoren. Wij bukten en raapten, 

sjokten, en stopten na uren. En keken vermoeid en 

verlangend uit naar het moment dat wij weer van het 

strand gehaald werden. Het schemerde al, het miezer-

de soms, blijven stilstaan is geen optie, daar word je 

koud van. Een opkikker kwam uit de rugtas van Aries, 

hij deelde zijn noten-noodrantsoen. Zo lekker heb ik/ 

hebben we ze niet eerder geproefd. Het zal tegen half 

zes zijn geweest dat we de tractorlichtjes 

aan zagen komen. Eindelijk, terug naar 

de relatieve beschutting, de warme ka-

chel en de in het vooruitzicht gestelde 

warme hap. Alleen duurde die tocht terug 

lang, langer dan heen. Volle big bags 

werden onderweg opgepikt en vast wat 

hogerop gezet. De zee ruiste voort, 

bracht nieuwe spullen aan land. Er lag al 

genoeg voor morgen, en daarna en daar-

na. Daar wilden we nog niet aan denken. 

 

In de leefruimte snorde de houtkachel, de 

waterleiding en elektriciteit werden op 

gang gebracht, etensgeur prikkelde de 

eetlust, de kratjes bier waren niet voor 

niets mee. Urenlang in de zeelucht had 

ons dorstig gemaakt. Hoewel de vochtig 

koude slaapkamertjes niet lokten, zoch-

ten de meesten van ons bijtijds hun bed 

op. Zo niet de Waddenunit bemanning, 

die was nog tot laat bezig ervoor te zor-

gen dat we ’s nachts de wc konden doorspoelen en ‘s 

morgens warm konden douchen. Ik sliep, ondanks de 

koude vochtige matras, dankzij twee slaapzakken, drie 

wollen dekens, een onder en twee boven, als een 

blok. 

 

Zondagochtend om negen uur zaten we, nu allemaal, 

op de kar, de natte kleding had ’s nachts gelukkig bij 

de grote generator kunnen drogen in de romneyloods. 

Regenkleding er bij aan. Op het strand kregen we 

nieuwe instructies: alles zoveel mogelijk rapen en in 

de big bags, zodat we, voor het oog ‘schoon strand’ 

achter lieten. Net als dag eerder kwam er ook nu een 

inspectievliegtuig over. We zwaaien uitbundig. Ze 

speuren vooral naar containers. Hoewel het heen en 

Korreltjes © Els Knol-Licht 

Enorm veel aangespoeld © Els Knol-Licht 
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weer rijden veel tijd vergt, zijn we tussen 

de middag wel terug gebracht naar de 

behuizing voor een warme lunch en even 

bijkomen. Het urenlang bukken, sjouwen 

en slepen ga je wel voelen. 

 

’s Middags: een wereld van verschil, zon-

nestralen kierden af en toe door gaten in 

de bewolking. Wat is die wereld dan mooi: 

zand, duinen, zee, golven. We ploeterden 

voort. Uiteindelijk hebben we aan het ein-

de van de dag het resultaat vernomen 

van totaal 32 gevulde big bags. De Wad-

denunit bemanning had het er nog lang 

druk mee alle big bags met de tractor te 

verplaatsen en veilig te stellen op een 

hoger deel van het eiland. Er werd maan-

dagavond Noordwesterstorm verwacht 

met springvloed. De ‘Harder’ werd zon-

dagavond naar dieper water verlegd, zo-

dat we maandag met half tij opkomend 

water terug naar de Eemshaven zouden 

kunnen. 

 

Deels blij met het ogenschijnlijk schone 

strand dat we hebben kunnen achterlaten, 

maar wetend dat er om elk hoekje, over 

elk duintje, nog zoveel ligt. Ook zoveel 

van die kleine plastic korreltjes. En op 

Rottumeroog was helemaal nog niet op-

geruimd. Dat gebeurde later die week, 

door professionals, ook op Plaat. Al met 

al zijn zo’n vijftig big bags en nog een he-

leboel grotere stukken van deze eilanden 

gehaald en aan land gebracht. De tijd zal 

leren wat er met de rest gebeurt. 

 

Zie ook: www.rottumerplaat.org en/of 

www.wadvanels.blogspot.com Schoonmaakrollen bij de vleet © Els Knol-Licht 

Een wereld van verschil © Ed Bus 

Accommodatie op Rottumerplaat 2015 Bron RijksWaterstaat 

Pagina hiernaast 

 

Boven: Overzicht werkgebied op Rottumerplaat  

© Els Knol-Licht 

 

Onder: Enorme aantallen big bags  

© Erwin Goutbeek  
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‘In de nacht van 2 januari 2019 heeft het schip de Me-

diterranean Shipping Company (MSC) Zoë containers 

verloren ter hoogte van het Duitse eiland Borkum. Het 

vrachtschip, de MSC Zoë, is circa 400 meter lang en 

had 19.000 containers aan boord. De overboord ge-

vallen containers (naar schatting rond de 270) hebben 

een enorme ravage aangericht in de Noord- en Wad-

denzee en Eemsmonding en op de stranden van de 

Waddeneilanden, zandplaten en het vaste land. 

De Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor 

de coördinatie van de afhandeling van dit incident. 

Vanuit de verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit 

in en het nautisch beheer op de Noord- en Wadden-

zee zijn Rijkswaterstaat en de Kustwacht aangesloten. 

Rijkswaterstaat heeft vanuit deze verantwoordelijkheid 

nauw contact met de Duitse autoriteiten over de ladin-

gen en gevaarlijke stoffen en informeert hierover de 

Veiligheids-regio Fryslân. Voorlichting aan het alge-

meen publiek over gevaarlijke stoffen loopt via de Vei-

ligheidsregio Fryslân. Rijkswaterstaat coördineert 

daarnaast de opruimactie in deze grote wateren’. 

 

Hieruit blijkt al hoe ingewikkeld de afhandeling van 

deze ramp zal gaan worden. 

In de brief van de Minister van15 januari vinden we 

plotseling een wat minder leuk bericht: 

‘Uit de lijsten blijkt dat twee van de overboord gesla-

gen containers gevaarlijke stoffen bevatten. Het be-

treft een container met 280 zakken van ieder 25 kg 

dibenzoylperoxide (een stof die o.a. gebruikt wordt in 

de farmaceutische industrie) en een container met 

1.400 kg aan lithium-ion-batterijen. Het RIVM meldt 

dat de gezondheidsrisico’s van deze stoffen beperkt 

zijn, zolang de verpakking intact blijft’. 

Vissers hebben in de afgelopen dagen in de zeegaten 

veel drijvend afval opgevist uit de Waddenzee en 

Noordzeekustzone. Op de kwelders ligt ook nog afval. 

Omdat deze moeilijker toegankelijk zijn en het vaak 

kwetsbare natuur betreft, wordt het opruimen hier ge-

daan door (ingehuurde) medewerkers van de terrein-

beheerder. Gespecialiseerde vrijwilligers, zoals de 

Vrienden van Rottum, zijn ook ingeschakeld bij het 

opruimen van moeilijk bereikbare gebieden met kwets-

bare natuur. Ook voor de middellange termijn worden 

door bovengenoemde partijen, op initiatief van Rijks-

waterstaat, afspraken gemaakt om aangespoeld mate-

riaal, afkomstig uit de containers, direct op te ruimen. 

Het verwijderen van de containers zal naar verwach-

ting nog een week of vier in beslag nemen. En later 

zal RWS de totale afhandeling op achttien maanden 

inschatten. 

De berging blijkt een verantwoordelijkheid van de MSZ 

Zoë te zijn. Van bijna driehonderd containers is be-

kend wat erin zit en waar ze liggen. Rijkswaterstaat en 

het Ministerie van LNV hebben dagelijks contact met 

de reder en volgt de voortgang van de zoekactie, iden-

tificatie en berging nauwgezet. Bedacht moet worden 

dat het zoekgebied circa 3.000 km2 groot is. 

 

Toevoeging redactie:  

Begin juni ontstaat er reuring omdat in de pers berich-

ten verschijnen dat het zoeken naar containers is ge-

stopt. Lang niet alle containers zijn gelokaliseerd, de 

gif-containers horen daarbij. Ook is van veel contai-

ners de inhoud niet bekend (gemaakt). Het laatste 

woord is er nog niet over gezegd. Duurzame gevolgen 

worden onderzocht door RUG 

(RijksUniversiteitGroningen) 

Afhandeling containerramp MSC Zoë 
 

Door Jan Nijland 

In een vijftal brieven aan de Tweede Kamer bericht de 
Minister de gang van zaken omtrent de ramp met de 
MSC Zoë. Zo bericht de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat op 4 januari 2019 over de gang van zaken 
rondom de ramp: 
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Op vrijdag 17 mei 2019 

vond in ’t Zielhoes’ te 

Noordpolderzijl de pre-

sentatie plaats van het 

boek over Louis de Jon-

ge, geschreven door 

Yvonne Nijlunsing (met 

medewerking van Hen-

dricus Kooi en Albert 

Buursma). Het bevat het 

levensverhaal van Louis 

de Jonge (zoals dat ook 

al kort is aangestipt in het 

In Memoriam voor Louis, 

geplaatst in deze Kaap) 

van wie de laatste veertig 

jaar van zijn leven sterk 

waren verbonden met het 

oostelijk wad. 

 

Het boek is niet alleen 

een levensgeschiedenis 

van Louis. Het bevat ook 

veel andere aspecten, 

vooral over de Oostelijke 

wadden, zoals verhalen 

van degenen die bij hem 

hebben leren varen en 

van bemanningsleden, of 

het zoeken naar een ant-

woord op de vraag wat 

nu de ‘mystieke’ aantrek-

kingskracht van het wad is. Er wordt verder onder 

meer aandacht besteed aan de werking van de getij-

den, de ‘opbouw’ van het wad, oriëntatie op het water, 

de planten en dieren in het waddengebied, de excur-

sies naar Rottumeroog, 25 jaar vogels tellen (tochten 

met vogeltellers) en de sterke verhalen van de afgelo-

pen veertig jaar. 

 

Voor degenen die ‘iets hebben’ met het oostelijk wad, 

en vooral voor degenen die met Louis hebben geva-

ren, zal het boek veel herkenbare beelden opleveren, 

zowel letterlijk als figuurlijk. 

 

Verschenen boek:  
Louis de Jonge 
… nu zoetjesaan maar eens bijsturen 
 

Door Albert Buursma 

Het 176 pagina’s tellende boek met vele kleurenillu-

straties, geschreven door Yvonne Nijlunsing, 

Louis de Jonge … nu zoetjesaan maar eens bijsturen 

(Warffum 2019) is uitgegeven door de Stichting Boek-

groep Noord-Groningen. De winkelprijs bedraagt  

€ 22,50. ISBN 978-90-828140-2-6 
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“Hé, was dat een sneeuwgors?”, vraagt Dirk Hilbers 
(42), de auteur van de Crossbill-natuurreisgidsen. Zijn 
laatste gaat over de Waddenzee. Even verderop ligt 
de Punt van Reide, verboden gebied voor wandelaars. 
Je zou er ook niet met droge voeten doorheen komen, 
vanwege de vele slenken met bodems van zacht slik. 
Over de dijk mag je wel wandelen. Het is een van de 
vele wandelroutes uit ‘ Wadden, De Natuurgids’. 
 
We lopen om de jongste Dollardpolder heen, een bin-
nendijks moeras met een inlaat voor zeewater en een 
zoet-zoutgradiënt. “Dat vind ik zo leuk”, zegt Hilbers, “ 
dat je uit de vegetatie kunt afleiden dat het hier zout 
en daar zoet is. Op Schiermonnikoogs groene strand 
is prachtig te zien, waar vanaf de duinen regenwater 
naartoe sijpelt. Daar, op het strand, schieten bloemen 
wortel.” 
Hilbers heeft alle wandel- en fietsroutes in de Wad-

dengids zelf uitgeprobeerd, in overleg met de bos-
wachters. Daar was hij twee jaar mee bezig. Vanaf de 
eerste gids wilde hij weten hoe het landschap was 
ontstaan en kon er nauwelijks informatie over vinden. 
“Toen dacht ik: andere natuurliefhebbers die naar zo’n 
gebied afreizen, willen dat ook vast weten”. 
Hij begon aan een natuurreisgids, waarna er vele an-
dere volgden. Daarin wijst hij natuurbelevers niet al-
leen aan waar het mooi is, waar orchideeën bloeien of 
kemphanen baltsen, maar vertelt ook waarom. In de 
Waddengids staat waarom in de ene duinvallei par-
nassia groeit, in de volgende duinmuggenorchis en in 
de derde zonnedauw. “Dat komt doordat vlak bij het 
strand de bodem kalkrijk is, terwijl het kalk landin-
waarts steeds meer is uitgeloogd”, aldus de auteur. 
 
De Waddenzee is een van de belangrijkste natuurge-
bieden van Europa en mocht niet ontbreken in de 
Crossbill-reeks, vindt Hilbers. “ Ik wilde het hele ge-
bied erin, met de totale doorsnede van Noordzee tot 
vasteland. Ook wilde ik het ontstaan beschrijven van 
dit veranderlijke gebied. Het is het enige natuurgebied 
in Nederland waar je nog ongerepte verlatenheid kunt 
voelen.” 
Maar is die verlatenheid er nog wel, als je er toeristen 
naartoe lokt? Volgens Hilbers zijn de lezers vooral 
mensen met belangstelling voor de natuur, die toch al 
naar de Wadden gaan, maar wel mooie routes willen 
ontdekken, vogels bekijken en ook geïnteresseerd zijn 
in de achtergronden. Die kennis geeft betrokkenheid, 
waardoor mensen het gebied gaan waarderen. “Het 
betekent soms wel dat ik informatie bewust niet prijs-
geef. Een boswachter vroeg me de groeiplaatsen van 
bijenorchissen te schrappen. Dat leek me overdreven, 
maar toen hij vertelde dat ze regelmatig uit de natuur 
geroofd worden, heb ik ze toch gewist.” 
 
Crossbill is Engels voor kruisbek, een vinkachtige vo-
gel met een wonderlijk scheve snavel. “Die is handig 
om zaden uit dennenappels te wrikken en dat voed-
selspecialisme verklaart waarom hij vanuit Scandina-
vië soms half Europa overspoelt: dan hebben de den-
nen een mastjaar”, vertelt Hilbers. Door die ecologi-
sche context zijn de Crossbillgidsen eigenlijk informa-
tieve natuurboeken over bijzondere gebieden, in de 
vorm van een reisgids. 
Met een klein team maakt Hilbers de boeken. 
‘Wadden, De Natuurgids’ is na ‘ Veluwe’ de tweede 
Crossbillgids over een Nederlands gebied. Winst is 

Waddenreisgidsen zijn er genoeg, maar de Crossbill-
gids is anders. Natuurschrijver Koos Dijksterhuis gaat 
op pad met natuurgidsschrijver Dirk Hilbers 

Wegwijs op de Wadden 
 

Verkorte versie van de recensie verschenen in Trouw, 26 april 2019 
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niet het doel- Crossbill is een stichting. In de boeken 
staan horecabedrijven vermeld. “We hebben de on-
dernemers aan de routes gevraagd verkooppunt te 
worden, in ruil voor vermelding in gids en app. Het is 
voor ons een middel om de pubicatie mogelijk te ma-
ken en voor hen is het reclame.” 
 
We hebben het verste punt bereikt en keren aan de 
luwe kant terug, langs de vogelkijkhut. Op de app bij 
het boek staat die hut genoemd als plek om blauw-
borstjes te zien. “ In de herfst krijg je die tip niet”, ver-

telt Hilbers, “ de app geeft seizoensgebonden informa-
tie; hij haalt de datum uit je telefoon.’ 
 
“ Tjuululuu”, roept een overvliegende tureluur. “ Pling”, 
antwoordt de app: let hier op steltlopers als de ture-
luur. Hilbers grijnst: “Net te laat, de natuur laat zich 
gelukkig niet helemaal voorspellen.” 
 
 

Dirk Hilbers Wadden, De Natuurgids, 

Crossbill Guides/KNNV uitgeverij, 25,95 euro 

Ruben Smit: WAD! 

Speciaal voor onze donateursdag maakte Ruben Smit een korte film met nog niet eerder getoond materiaal dat 

hij heeft geschoten voor zijn film WAD! Overleven op de grens van water en land. We zien beelden van een ex-

cursie naar Oog; toevallig een excursie waar een gids van de SVRR bij aanwezig was. Hieronder twee stills uit 

het filmpje. Ruben Smit, bedankt! 
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Voor het eerst kwam ik Bert tegen op een donateurs-
dag van onze stichting. Het zal rond 1995 zijn ge-
weest, in hotel Wientjes in Zwolle, want daar werden 
de donateursdagen destijds gehouden. Ik kan me 
goed herinneren dat een van onze donateurs daar 
een toespraak hield over de werkweek waaraan ze 
had meegedaan. In geuren en kleuren vertelde ze 
onder andere hoe lekker die verse garnalen toch wa-
ren die Simon van den Berg en Egbert Bakker hadden 
gevangen en klaargemaakt. Bert ontstak daarover in 
grote woede en het heeft nog heel wat moeite gekost 
om dat weer recht te breien. Niet alleen tussen Staats-
bosbeheer en de SVRR, maar ook tussen Staatsbos-
beheer en Rijkswaterstaat. U moet weten dat beide 
partijen toen nog ieder hun eigen behuizing op de ei-
landen hadden en daar zelden of nooit bij elkaar over 
de vloer kwamen. 
 
Hij was zeer betrokken bij ‘zijn’ eilanden en was er 
daardoor ook heel vaak aanwezig. Misschien zat hem 
dat ook wel een beetje in de weg. De vele uren en 
dagen die hij op de eilanden doorbracht, kon hij niet 
aan zijn privéleven besteden. Maar daar was hij moei-
lijk in te sturen, ook niet door zijn collega’s en leiding-
gevenden. 
Daarbij was hij ook wel eens wat te streng voor zich-

zelf. Een spartaanse inrichting van de bebouwing op 
Oog en Plaat vond hij voor zichzelf goed genoeg. En 
dus ook voor anderen. Dit alles leverde natuurlijk bot-
singen op; privé, binnen Staatsbosbeheer en met an-
dere partijen zoals de SVRR. 
 
Maar dat neemt niet weg dat we ook heel erg veel van 
Bert hebben geleerd. Hij had immers onvoorstelbaar 
veel kennis van de wadden, van de planten en dieren 
die daar leven. Daar vertelde hij graag over, bijvoor-
beeld tijdens excursies naar Rottumeroog, of als hij 
toevallig op de eilanden aanwezig was tijdens een 
werkweek, of tijdens onze donateursdagen. Ik kan mij 
zelf vele boeiende gesprekken met hem herinneren. 
Daarbij gaf hij ook regelmatig aan hoe moeilijk hij het 
vond dat er de laatste jaren steeds meer ‘kantoorwerk’ 
wordt verwacht van boswachters, in plaats van in het 
veld aanwezig te kunnen zijn. 
 
De laatste jaren waren niet makkelijk voor hem, zowel 
privé als zakelijk. Vooral omdat hij geestelijk en licha-
melijk niet meer in staat was om zijn werk te kunnen 
doen.  
Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met 
het verwerken van het verlies van deze boswachter in 
hart en nieren. 

Op 6 april 2019 is Bert Corté -veel te jong nog- overleden. Jarenlang was 
hij hét gezicht van Staatsbosbeheer op de Rottums. Hij was zo vaak en zo 
nadrukkelijk op de eilanden aanwezig dat hij door sommigen ook 
gekscherend ‘de koning van Rottumeroog’ werd genoemd. 

In Memoriam Bert Corté 
 

Tekst en foto Dick Spijker 






