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Over de omgang met de Wadden en 
het waddengebied heeft iedereen 
een mening: wetenschappers, 
bestuurders, beleidsmakers, maat-
schappelijke organisaties, maar ook 
bewoners en bezoekers. Dit geldt ze-
ker wanneer het de toekomst van het 
waddengebied betreft. Prof.dr. Jos 
Bazelmans, bestuurslid van de Wad-
denacademie en portefeuillehouder 
Sociale wetenschappen en Cultuur-
historie, reisde tussen 16 maart en 5 
april 2009 langs de kustgemeenten 
en de eilanden om inzicht te verwer-
ven in actuele onderwerpen en ken-
nisvragen die in het gebied leven. Hij 
richtte zich niet in de eerste plaats op 
het waddengebied als natuurgebied 
maar als een gebied waar mensen al 
bijna drieduizend jaar aaneenslui-
tend wonen, werken en verblijven. 
De Wadden dus als sociale ruimte en 
als cultuurlandschap. Hij sprak met 
tal van mensen, die elk vanuit een 
persoonlijke invalshoek hun visie  
gaven op de ontwikkeling van de 
Wadden en het waddengebied.  
Van zijn gesprekken en belevenissen 
hield hij dagelijks een weblog bij, 
dat te lezen was op de website van de 

Waddenacademie, www.waddenaca-
demie.knaw.nl. De inzichten die Jos 
opdeed tijdens zijn reis verwerkte hij 
in zijn aandeel in de integrale kennis-
agenda die de Waddenacademie op 
30 mei 2009 presenteerde: Kennis 
voor een duurzame toekomst van de 
Wadden.
Dit boek bevat een ruime selectie  
van de interviews die Jos heeft  
gehouden. De helft van de geïnter-
viewden is later, in juli en augustus, 
door Harry Cock gefotografeerd in 
zijn of haar leef- en werkomgeving. 
Het resultaat is een boek dat er 
zijn mag en dat naar mijn oordeel 
een goed beeld geeft van de veel-
zijdigheid en veelkleurigheid van 
de samen leving en cultuur in het 
waddengebied. Auteur en fotograaf 
maken duide lijk dat het gebied een 
gedeelde ruimte is en moet blijven: 
een ruimte waarin op een vernieu-
wende wijze overeenstemming 
wordt gevonden tussen een positieve 
ontwikkeling van natuurwaarden 
enerzijds en van de bestaans- en 
levenswijze van een kwart miljoen 
inwoners en miljoenen bezoekers 
anderzijds.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

Ed Nijpels
Voorzitter bestuurlijke adviesraad 
Waddenacademie

Voorwoord
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Van Reiderland tot 
Texel: een reis door het 
waddengebied

De Wadden vormen één van de  
belangrijkste natuurgebieden van  
de wereld waar wind en zeewater,  
eb en vloed, vrij spel hebben. Het  
gebied geniet als vanzelfsprekend  
bescherming. De Noord-Neder-
landse eilanden en kustgemeenten 
kennen echter ook een intensief en 
gevarieerd gebruik door bewoners 
en bezoekers. Al bijna drieduizend  
jaar. Het debat in samenleving,  
wetenschap, politiek en media over 
de zorg voor het waddengebied 
wordt daarom bepaald door de vraag 
waar menselijk gebruik strijdig is 
met het behoud van de Wadden als 
natuur. Voor de beantwoording van 
deze vraag is inzicht nodig in de wij-
ze waarop bewoners van het gebied 
leven en werk vormgeven en in de 
wijze waarop bezoekers het gebied 
zien en ervan gebruik maken. Deze 
vragen stonden mij daarom voor 
ogen tijdens een reis door het wad-
dengebied in maart en april 2009, 
waarvan ik in dit boek verslag doe.  
Ik sprak vooral met gevestigden 
zoals boeren, vissers, ondernemers 
en gepensioneerden, met buiten-
staanders, actievoerders en toeristen, 

maar ook met vertegenwoordigers 
van wetenschap, beleid en politiek, 
waarvan ik wist dat ze goed op de 
hoogte zijn van wat er in het wad-
dengebied speelt en wat de bewoners 
en bezoekers van het gebied bezig 
houdt. In de ontmoetingen stonden 
de mensen in het gebied en hun ge-
meenschap centraal, maar ook hun 
verhouding tot het verleden en hun 
ideeën over, waardering van en om-
gang met natuur en landschap. Hoe 
zagen mijn gesprekspartners de wel-
bekende drie p’s van people, profit en 
planet? En wat betekende een vierde 
p van past voor ze?
Vanaf de jaren zeventig, met de 
op komst van een sterk milieube-
wustzijn en van de georganiseerde 
milieubeweging, zijn opeenvolgende 
thema’s dominant geweest als het 
gaat om de vraag naar de strijdigheid 
van menselijk handelen met het be-
houd van de natuur van het wadden-
gebied: de negatieve effecten van in-
polderen, gaswinning, kokkelvisserij 
en – nu –  de oogst van mosselzaad 
en garnalenvisserij. De ingrijpende 
gevolgen van de klimaatverandering 
lijken zich te ontwikkelen tot hét 

onderwerp van debat en strijd voor 
het komende decennium. De discus-
sie over genoemde issues wordt al 
decennialang en tot op de dag van 
vandaag gekenmerkt door felle, 
politieke en juridische strijd. Trage 
en onvolkomen besluitvorming en 
het uitblijven van oplossingsgericht 
handelen is veelal het resultaat. Dit 
staat niet alleen op gespannen voet 
met een streven naar efficiëntie en 
effectiviteit, maar ook met de opgave 
te komen tot duurzame én recht-
vaardige oplossingen. Het gebied 
gaat achteruit terwijl tegelijkertijd 
onduidelijk is of alle relevante  
‘stemmen’ gehoord en op een demo-
cratische wijze ‘gewogen’ en verdis-
conteerd worden. Het is ook de 
vraag of de meest relevante proble-
men aan de orde komen als het gaat 
om de vormgeving van een levens-
vatbare en duurzame toekomst van 
het gebied. 
Voor de beantwoording van deze 
vragen is uiteraard een brede verken-
ning noodzakelijk van trends en  
ont wikkeling op het gebied van  
kli maat, bodem en ecologie. De  
natuur vormt immers de Wadden. 
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Voor een slagvaardige en rechtvaar-
dige ontwikkeling en implementatie 
van oplossingen is echter vooral ook 
kennis noodzakelijk van de wijze 
waarop bewoners en bezoekers,  
gevestigden en buitenstaanders,  
experts, beleids makers en leken,  
burgers en beslissers zich tot elkaar 
en tot het gebied en zijn geschiede-
nis verhouden en welke voorstellin-
gen zij hebben van de toekomst van 
het waddengebied. Niet alleen de  
natuur maar ook mensen bouwen 

immers aan de Wadden en het wad-
dengebied. Welke voorstellingen 
hebben gevestigden en buitenstaan-
ders van het gebied en van zijn ont-
wikkeling in verleden en toekomst? 
Welke betekenissen en waarden 
heeft het gebied en op welke wijze 
werkt dat door in gedrag? Welke 
vormen van formele of informele 
samenwerking of oppositie spelen 
een rol? Welke wegen worden be-
wandeld om priva te en publieke 
belangen met elkaar in overeenstem-

ming te brengen? Het zijn deze 
vragen die in Gedeelde Ruimte aan de 
orde komen.
Graag maak ik gebruik van de gele-
genheid mijn vele gesprekspartners 
te bedanken: in alle gevallen was de 
ontvangst hartelijk en het gesprek 
openhartig en informatief. Tevens 
wil ik Miranda Maring, Klaas Deen, 
Sjerpy Joustra en Pavel Kabat be-
danken voor hun veelzijdige steun, 
voor, tijdens en na de reis. Martijn 
van Beek was in praktische zin ver-

antwoordelijk voor het programma 
van mijn reis. Hij maakte het moge-
lijk dat ik me helemaal op de inhoud 
kon richten. De samenwerking met 
Harry Cock, Dingeman van Wijnen, 
Gracia Lebbink en Bregt Balk, in de 
totstandkoming van Gedeelde Ruimte,  
heb ik als zeer inspirerend en stimu-
lerend ervaren.

Jos Bazelmans, Amersfoort,  
31 augustus 2008
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OCCIS, Elles Bulder vertelt me over 
het doel van een theaterproject dat in 
2008 vorm kreeg aan de randen van 
het Oldambtmeer: “Met de open-
luchtvoorstelling wilden we een 
laagdrempelige en plezierige kennis-
making bieden met de geschiedenis 
van onze streek, het Oldambt. Een 
ander doel was brede groepen uit 
de samenleving te betrekken bij een 
hoogwaardige theaterproductie.” 
Wat heeft zij, zo vraag ik, daarvoor 
moeten doen? “Het project bestond 
uit twee delen. Het eerste betrof 
de voorstelling zelf; het beroemde 
boek De Graanrepubliek van Frank 
Westerman vormde daarbij het 
uitgangspunt. Die hebben we vorm-
gegeven als een coproductie van 
meer dan tachtig amateurs en enkele 

professio nals. Bijna honderd thea-
ter-, muziek- en dansgezelschappen 
en koren hebben we voor deelname 
aangeschreven en laten participeren 
in zogeheten oploopavonden. Daar-
uit formeerde zich als vanzelf een 
groep van deelnemers. Het tweede 
deel – ‘Achter de schermen’ – om-
vatte alle technische voorbereidin-
gen en ondersteuning. Dat hebben 
we gedaan met de leerlingen van een 
aantal vmbo-scholen. In totaal waren  
meer dan driehonderd mensen bij de 
productie betrokken.” Niet het geld 
of de inhoud, maar het bij elkaar  
brengen én houden van deze om-
vangrijke en zeer uiteenlopende 
groep heeft Elles en haar bureau de 
meeste energie en tijd gekost.
OCCIS*, zo vat Elles kort samen, gaat 

over de gelijknamige zoon van een 
koning die na vele omzwervingen 
naar huis terugkeert. Thuisgekomen 
wordt hij geconfronteerd met een 
boerenopstand, waarin zijn vader de 
dood vindt. Tegen wil en dank wordt 
Occis de nieuwe koning. Indachtig  
zijn reiservaring dat armoede veelal 
leidt tot grote misstanden, werkt hij 
met volle overtuiging aan nieuwe 
welvaart voor zijn volk. Hij slaagt 
erin zijn volk tot rijkdom te brengen 
met een zelfgemaakte ‘graanmachi-
ne’. Tegen de verwachting in komt 
er echter geen situatie van geluk tot 
stand. Integendeel, nieuwe vormen 
van ongelijkheid en conflict ont-
staan. Occis vermoordt uiteindelijk 
zijn moeder, vernietigt de graanma-
chine en laat alles achter zich. Maar 

niet voordat hij het volk duidelijk 
heeft gemaakt dat het weer de ver-
antwoordelijkheid voor zijn eigen 
leven moet nemen.
“Hoe moet ik het toneelstuk dui-
den?”, vraag ik Elles. “OCCIS gaat 
over maakbaarheid. Ik geloof daar 
niet zo in. Iets kan niet alleen top-
down of alleen bottom-up vorm  
krijgen, het is altijd én-én.” Elles 
geeft een voorbeeld uit haar eigen 
werk. “Op het moment zijn verschil-
lende politici en beleidsmakers in 
Oost-Groningen bezig met city  
marketing: hoe krijgen we de regio 
op de kaart? Ze vergeten daarbij 
vaak dat het niet volstaat je alleen 
naar buiten te richten, je moet ook 
naar binnen kijken. Niet alleen bui-
tenstaanders hebben namelijk het 
idee dat Oost-Groningen weinig te 
bieden heeft, maar ook de bewoners 
zelf. Ze zeggen vaak: ‘het is niks,  
en het wordt ook niks’. Aan dat  
negatieve zelfbeeld moet je eerst wat  
doen, zeker bij jongeren.” Het is me  
duidelijk dat OCCIS op een positie ve 
manier wil bouwen aan het Oostgro-
ninger zelfbeeld. Zonder de regio te 
verlaten konden amateurspelers door 
de professionele onder steu  n ing,  
de samenwerking met pro fes  sionals 
en de toestroom van veel publiek 
voor het eerst groeien in hun hobby. 
Vmbo’ers werden serieus genomen. 
Maar ook hier werd Elles geconfron-
teerd met de effecten van een nega-
tief beeld van de regio. Zo was het 
moeilijk om belangstelling van de 
media te verkrijgen, niet alleen lande-
lijk, maar zelfs binnen de provincie. 
“Wat uit Oost-Groningen komt,  
kan niks zijn, zo wordt gedacht.”
Ik vraag aan Elles hoe oud dit nega-
tieve beeld van de regio is en hoe het 
is ontstaan. Ze weet het niet. “Het 
lijkt wel”, zo opper ik, “alsof het 
in de ‘genen’ van het gebied en de 
mensen zit.” Elles: “Ik denk het niet. 

In de negentiende eeuw had je hier 
immers te maken met een zeer zelf-
bewuste en succesvolle boerenelite. 
Is het negatieve beeld misschien pas 
na de periode van de Wederopbouw 
ontstaan? Met de grote veranderin-
gen in de landbouw en de daaraan 
gelieerde industrie, zoals de sluiting 
van de fabrieken voor strokarton?” 
Met die sombere geschiedenis in 
het achterhoofd vraag ik Elles naar 
de vooruitzichten voor de regio. 
Ze maakt zich zorgen. “Op zich 
hoeft een slinkende bevolking geen 
probleem te zijn, maar de krimp 
heeft specifieke demografische, 
economische en sociale kenmerken, 
waardoor op alle vlakken de vitaliteit 
verdwijnt.” “Van bijzonder belang”, 
zo meent Elles, “is te waken voor 
de teloorgang van een politiek-
culturele elite, waardoor de externe 
vertegenwoordiging van de regio en 
de vermogens van de regio om haar 
toekomst zelf te bepalen worden 
aangetast. Wellicht”, zo verzucht 
ze, “is dat een reden om vóór de aan-
staande samenvoeging van gemeen-
ten in ’t Oldambt te zijn. Misschien 
trekt dat voor bestuurlijke posities 
mensen met kwaliteit aan.”

* Een omkering van de voornaam van 
Sicco Mansholt, de hoofdpersoon 
van Westermans Graanrepubliek, 
voormalig minister van Landbouw 
en eurocommissaris voor Landbouw.

directeur cultuurhistorisch, -toeristisch en -educatief 
onderzoeksbureau Elles Bulder, Scheemda, en zakelijk leider  
van de theatervoorstelling OCCIS. De droom van een koning over 
water en graan

Graanmachine

Elles Bulder

“OCCIS gaat over maakbaarheid. Ik geloof daar 
niet zo in. Iets kan niet alleen top-down of alleen 
bottom-up vorm krijgen, het is altijd én-én.”

1

www.ellesbulder.com
www.occis.nl
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“De vreeze des Heeren is het begin-
sel der wetenschap”, zo lees ik als ik 
op een maandagmiddag uit de bus 
stap in het Groninger dorp Bedum 
(11.000 inwoners). Generaties van 
schoolgaande kinderen namen bij 
het binnengaan van de School met den 
Bijbel kennis van deze in hardsteen 
gebeitelde woorden. Ik spreek in 
Bedum met dominee Heikoop van 
de lokale Hervormde Gemeente en 

dominee Hervormde Gemeente, Bedum

Jeruzalem van het Noorden

ds. D.M. Heikoop

In totaal rekent hij ongeveer zeshonderd leden 
tot zijn gemeente. Onder de leden van de  
geloofsgemeenschap bevinden zich veel  
boeren. Het spreekt hen aan dat Heikoop zowel 
tijdens de preek als in individuele gesprekken 
het menselijk rentmeesterschap over natuur  
en land vaak tot thema maakt.

2

van de Hervormde Gemeente van 
het meer noordelijk gelegen Onder-
dendam. Wat is de betekenis van 
deze woorden in het huidige tijds-
gewricht, in een gemeenschap die 
een eeuw geleden nog werd gezien 
als het Jeruzalem van het Noorden, 
maar waar de ontkerkelijking, zoals 
in de rest van Nederland, stevig heeft 
doorgezet? 

Heikoop, geboren in Zeeland, is 
pas sinds drie jaar predikant in het 
Noorden. Daarvoor was hij vooral 
werkzaam in de Randstad, het laatst 
in Ilpendam. Tot zijn komst was hij, 
zo hoor ik hem verbaasd aan, nog 
nooit in Groningen of Friesland ge-
weest. De overgang naar Bedum was 
naar eigen zeggen niets minder dan 
een cultuurshock, maar het bevalt 
hem goed. De mensen zijn weliswaar 
meer afwachtend in vergelijking met 
het Westen, maar zeker niet stug. Ze 
zijn, zo is zijn oordeel, open, weinig 
gejaagd en gemoedelijk.
In totaal rekent hij ongeveer zeshon-
derd leden tot zijn gemeente. Onder 
de leden van de geloofsgemeenschap 
bevinden zich veel boeren. Het 
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werk ook als een wijze om God te 
dienen.” 
Heikoop heeft uiteraard een belang-
rijke pastorale taak binnen zijn 
gemeente. Hij heeft weet van het feit 
dat veel boeren het op het moment 
moeilijk hebben. “Natuurlijk speelt 
de crisis een rol, maar ze hebben 
nu vooral te maken met de last van 
grote investeringen uit de tijd dat de 
melkprijs hoog was. En ze hebben 
te maken met voortdurende schaal-
vergroting. Onder Ellerhuizen, ten 
zuiden van Bedum, bestonden vroe-
ger vijftien boerenbedrijven, nu zijn 
dat er nog maar drie, en binnenkort 
nog maar twee. Het is pompen of 
verzuipen en eigenlijk houden alleen 

spreekt hen aan dat Heikoop zowel 
tijdens de preek als in individuele 
gesprekken het menselijk rentmees-
terschap over natuur en land vaak 
tot thema maakt. “Het gaat immers 
om de Schepping Gods, de Vader 
van Jezus Christus. Alles is van God 
en wij hebben het in bruikleen. Dat 
betekent dat we er op een verant-
woordelijke en zorgvuldige wijze 
mee om moeten gaan en dat we met 
elkaar moeten delen. Omdat boeren 
zo dicht bij de natuur staan weten zij 
dat vaak beter dan anderen. Onlangs 
beschreef een jonge boer me hoe 
hij ’s ochtends vroeg op het land de  
zon op zag komen en hoe hij daar de 
hand Gods in zag. Boeren zien hun 

die boeren het vol die zeer uiteen-
lopende capaciteiten bezitten. Ze 
moeten fysiek sterk zijn, weten te 
organiseren, financieel inzicht  
hebben én de regelgeving kennen.  
Ik mis zelf veel van die kennis en  
expertise en zie mezelf dan ook niet 
als een inhoudelijke gesprekspartner. 
Ze kunnen bij mij wel hun hart uit-
storten, ik kan ze bemoedigen, én we 
kunnen samen bidden.”
“Een lastige kwestie waar Gods 
woord en de bedrijfsvoering botsen 
is de zondagsrust. God heeft in zes 
dagen de hemel en de aarde gescha-
pen en op de zevende dag rustte hij. 
Dit vertaalde zich naar het vierde 
gebod: ‘Zes dagen lang kunt u  

werken en al uw arbeid verrichten, 
maar de zevende dag is een rustdag, 
die gewijd is aan de Heer.’ De meeste 
coöperaties houden daar echter geen 
rekening meer mee; weten zelfs niet 
meer welke betekenis het heeft. Veel 
van de gemeenteleden zijn daarom 
gedwongen uit te wijken naar coöpe-
raties van buiten het gebied. Ik ken 
zelfs een boer die gebruik maakt van 
een bedrijf uit Staphorst. De meeste 
boeren zullen me over dit onder-
werp evenwel geen raad vragen om-
dat ze weten dat ik sterk aan de zon-
dagsrust hecht. Maar als ze me erom 
zouden vragen, zou ik het moeilijk 
vinden om me uit te spreken. Ik wil 
het namelijk niet als last opleggen. 

Je kunt je bedrijf immers niet op het 
spel zetten als de nood aan de man 
is. Nederland en de indeling van de 
week zijn niet meer zoals vroeger 
door het geloof gestempeld. Hoewel 
ik me – als ik in de Romaanse  
Walfriduskerk van Bedum preek –  
wel gedragen voel door een geloofs-
traditie van meer dan duizend jaar.”

www.hervormdbedum.nl
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Twee euro, dat is wat ik op de vroege 
dinsdagmorgen betaal aan de chauf-
feur van de regiotaxi die me brengt 
van station Stedum naar het kleine 
wierdedorp Huizinge (circa 100 in-
woners). Van tevoren was ik gewaar-
schuwd dat ik me van het openbaar 
vervoer op het platteland van Gro-
ningen en Friesland niet te veel voor 
moest stellen. Zonder rijbewijs: hoe 
zouden mijn reizen door het gebied 
uitpakken? Maar één belletje, de dag 
van tevoren, biedt me de mogelijk-
heid om prinsheerlijk in een Merce-
des vervoerd te worden. De chauf-
feur vertelt me dat er op dat moment 
vanuit Farmsum, bij Delfzijl, wel 
tachtig taxi’s op het Groninger plat-
teland rondrijden. Voor een periode 
van drie jaar heeft de provincie een 
contract met zijn bedrijf afgesloten: 
geen onbelangrijke vorm van werk-
gelegenheid voor Oost-Groningen. 
Het is echter, zo spreekt de taxi-
chauffeur zijn zorg uit, de vraag  

bestuurslid Stichting Oude 
Groninger Kerken en 
bestuurslid Openluchtmuseum 
Het Hoogeland, Warffum

‘In het bakje gehangen’

Reint Wobbes“De stichting is niet bedoeld om te bouwen aan lokale gemeenschap-
pen, maar dat effect bereiken we vaak wel. We maken het namelijk  
mogelijk om een kerk blijvend te behouden voor de eredienst, maar  
tegelijkertijd eisen we dat een kerk die in ons bezit komt ook toeganke-
lijk wordt voor culturele activiteiten. Voor elke kerk zoeken we naar 
mensen uit het dorp die plaats willen nemen in een commissie die voor 
het gebruik zorg draagt.” 

3

of voor de provincie de kosten en  
de (maatschappelijke) baten ook  
in de toekomst tegen elkaar op-
wegen.
Mijn gebrek aan vertrouwen in het 
noordelijke openbaar vervoer bete-
kent dat ik een uur te vroeg op mijn 
plaats van bestemming ben. Het 
biedt me de mogelijkheid op mijn 
gemak het hele dorp te bekijken. 
Ik vraag me af of de monumentale 
dorpskerk ook tot het bezit behoort 
van de Stichting Oude Groninger 
Kerken. Ik zie namelijk dat de sleu-
tel van de kerk te verkrijgen is op 
Toren straat 10, het adres van mijn 
gespreks partner van vanochtend, 
Reint Wobbes. “Nee”, zo meldt 
Reint me als ik later bij hem aan de 
koffie zit, “ik ben weliswaar beheer-
der van deze kerk, maar ze is nog 
steeds in eigendom van de Hervorm-
de Gemeente. De Stichting Oude 
Groninger Kerken gaat ook helemaal 
niet actief op zoek naar nieuw bezit. 

Nooit mag het idee ontstaan dat het 
gaat om lieden uit de stad die de kerk 
komen overnemen.” In veertig jaar 
tijd is de stichting echter uitgegroeid 
tot een organisatie die niet alleen 62 
kerken in haar bezit heeft, maar ook 
vele monumentale orgels en kerk-
hoven. De stichting ontplooit zich 
tevens als een deskundige dienstver-
lener voor een reeks van organisaties 
die in het bezit zijn van kerken of 
andere monumenten.
“De stichting is niet bedoeld om te 
bouwen aan lokale gemeenschappen, 
maar dat effect bereiken we vaak wel. 
We maken het namelijk mogelijk 
om een kerk blijvend te behouden 
voor de eredienst, maar tegelijker-
tijd eisen we dat een kerk die in ons 
bezit komt ook toegankelijk wordt 
voor culturele activiteiten. Voor elke 
kerk zoeken we naar mensen uit het 
dorp die plaats willen nemen in een 
commissie die voor het gebruik zorg 
draagt. Soms staat een kerk van de 

stichting alleen maar mooi te zijn, 
vaker wordt ze intensief gebruikt 
voor tentoonstellingen, muziek- en 
theatervoorstellingen en huwelijken 
en andere familiefeesten.”
De stichting heeft een antwoord 
geboden op het probleem van het 
verval van vele, wettelijk beschermde 
plattelandskerken. Haar opdracht is 
echter nog niet vervuld. Door de  
fusie in de protestants-christelijke 
kerk en door de voortschrijdende 
ontkerkelijking komen nog steeds 
veel kerken vrij. In Nederland als 
geheel in de komende tien jaar wel 
1200. In veel gevallen gaat het om 
betrekkelijk jonge, twintigste-
eeuwse kerken die geen monument-
wettelijke bescherming genieten, 
een categorie die in principe niet 
tot het bezit van de stichting kan 
behoren. “Je probeert daar waar het 
verkeerd dreigt te gaan, de situatie 
natuurlijk wel ten goede te keren. 
Wat dat betreft ben ik blij dat ik 

vaak ook door de Hervormde Kerk 
in Groningen en Drenthe gevraagd 
wordt om mee te denken over de 
toekomst van noodlijdende kerken. 
Er zijn wel voorbeelden van kerken 
die in de verkoop zijn gegaan, maar 
in veel gevallen hebben we kunnen 
voorkomen dat ze in ’t bakje (van de 
makelaar, JB) werden gehangen.”

www.groningerkerken.nl
www.hethoogeland.com

20 21



22 23

Landschap is ‘hot’. Toen aan de be-
woners van Friesland in 2006 werd 
gevraagd mee te denken over de 
toekomst van de provincie dienden 
ze meer dan 700 projectvoorstellen 
in. Uit een getalsmatige analyse van 
Goffe Jensma blijkt dat na ‘water’ 
het begrip ‘landschap’ op de tweede 
plaats staat van de kernbegrippen 
die in de voorstellen worden gehan-
teerd. “Was de negentiende- en 
vroeg-twintigste-eeuwse Friese 
cultuur uitermate talig en kennisge-
richt […], Friese cultuur lijkt tegen-
woordig voornamelijk te bestaan uit 
een aantal sprekende iconen: water, 
sport, landschap, cultuur, landbouw. 
Kennis omtrent het eigen verleden 
wordt minder hoog aangeslagen dan 

voorheen”, zo lees ik in één van  
Goffes jongste essays. In mijn 
gesprek met hem in de stationsres-
tauratie van Groningen probeer ik 
op basis van wat ik tijdens mijn reis 
gezien, gelezen en gehoord heb de 
door hem beschreven veranderingen 
van een kritische noot te voorzien.
“Goffe, ik bemerk juist een enorme 
honger naar kennis over het verle-
den. Ieder dorp heeft tegenwoordig 
zijn eigen geschiedenis geboek-
staafd. Historische verenigingen 
bloeien als nooit tevoren. Ook 
provincies, inclusief Groningen en 
Friesland, timmeren aan de weg met 
de publicatie van eigen canons en 
van dikke, meerdelige en prachtig 
vormgegeven, historische werken. 

hoogleraar Friese taal- en 
letterkunde, Rijksuniversiteit 
Groningen

Meubelmaker of antiquair?

Goffe Jensma

 “Voor de introductie van de bulldozer deed de 
openlegging en beheersing van het landschap 
letterlijk pijn; daarna was alles mogelijk, zelfs 
met een geringe fysieke inspanning. En als je 
dan weet dat het grootste gedeelte van de  
bevolking ook niet meer als boer of arbeider op 
het land werkzaam is, dan begrijp je dat onze 
verhouding tot het landschap fundamenteel  
en onherroepelijk is veranderd.”

4
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De nieuwe van Groningen heb ik de 
afgelopen dagen bij verschillende 
mensen thuis zien liggen.” 
“Ja, dat klopt”, zo beaamt Goffe 
mijn tegenwerping, “maar er is in de 
historische beleving wel enorm veel 
veranderd. In de negentiende en een 
groot deel van de twintigste eeuw 
ging het om een cultuurpolitiek pro-
gramma dat op kennis van de eigen 
taal, geschiedenis en literatuur was 
gebaseerd. Een aantal voormannen 
probeerde met grote trots duidelijk 
te maken wat het betekende om Fries 
of Groninger te zijn. Dat was vooral 
voor eigen gebruik. Tegenwoordig 
draait het meer om beleving en het 

teweegbrengen van een historische 
sensatie. Het is ook meer naar buiten 
gericht; in veel gevallen ligt er ook 
een directe relatie met het toerisme.” 
Goffe maakt zich zorgen over deze 
ontwikkelingen. In zijn essay schrijft 
hij dat de geschiedenis en cultuur 
van het gebied “niet langer gekend 
worden maar slechts consumptief 
beleefd”. Dat werkt vervlakking, 
onbestemdheid en plaatsloosheid 
in de hand, terwijl het volgens hem 
heel belangrijk is “dat iemand een 
plek heeft en een omgeving die zijn 
bestaan mogelijk maakt en beteke-
nis geeft”. Goffe is dan ook een van 
de initiatiefnemers en schrijvers van 

een (nieuwe) Friese canon. “Maar 
dat is wel een geschiedschrijving met 
uitroeptekens én vraagtekens. Dus 
geen nostalgisch beeld van voorma-
lige grootheid. Ik zie Willibrords 
Friese bisdom bijvoorbeeld niet als 
de oorsprong van Nederland. Ik pleit 
voor een speelse beschrijving van 
de geschiedenis van de complexe 
verhouding en verwikkelingen van 
het Friese gebied met Nederland, 
Europa en de wereld. Voor mij is het 
Noorden structureel een krimpland, 
waarin mensen, en dus ook onze 
kinderen, iedere keer weer een goede 
verhouding dienen te vinden tussen 
eigenheid en authenticiteit ener-
zijds en modernisering en innovatie 
ander zijds.”
De discussie tussen Goffe en mij 

keert terug naar het thema land-
schap. “Het landschap”, vertelt 
Goffe, “was in de negentiende 
eeuw geen zelfstandig onderwerp 
voor literaire bespiegelingen. De 
Friese identiteit kreeg vooral vorm 
in relatie tot taal, geschiedenis en 
volkskarakter. Ik herinner me wel 
dat François HaverSchmidt het 
Friese landschap omschrijft als koud, 
winderig en weerbarstig. Voor de 
boeren en de arbeiders was het, naar 
ik aanneem, een onherbergzaam 
gebruikslandschap. Een beslissende 
transitie in het perspectief op het 
landschap werd gevormd door de 
introductie van grote graafmachines. 
Voor de introductie van de bulldozer 
deed de openlegging en beheersing 
van het landschap letterlijk pijn; 

daarna was alles mogelijk, zelfs met 
een geringe fysieke inspanning. 
En als je dan weet dat het grootste 
gedeelte van de bevolking ook niet 
meer als boer of arbeider op het 
land werkzaam is, dan begrijp je dat 
onze verhouding tot het landschap 
fundamenteel en onherroepelijk is 
veranderd.” Goffe maakt de transitie 
voor me inzichtelijk door de oude 
en de nieuwe bewoners van het 
land(schap) van Friesland en Gronin-
gen te vergelijken met respectievelijk 
meubelmakers en antiquairs. “Wie”, 
zo luidt zijn retorische vraag, “weet 
het meeste over een meubel?”

www.rug.nl/staff/g.t.jensma
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“Feitelijk kun je de plattelander niet meer alleen  
beschrijven als dorpsbewoner. Hij of zij is in  
de eerste plaats een bewoner van een regio.  
Platte landsgezinnen, veelal tweeverdieners met  
kinderen, maken voor hun werk, boodschappen, 
scholing en hobby’s tegenwoordig niet alleen 
gebruik van het eigen dorp, maar ook met groot 
gemak van de omliggende dorpen en verschil-
lende stedelijke verzorgingskernen.”

historisch geograaf 
en directeur van de 
Vereniging Brede 
Overleggroep Kleine 
Dorpen

Stadlander

Hans Elerie
5

Stadlander, de hits op Google maken 
duidelijk dat het een wat ongebrui-
kelijke familienaam betreft. Maar het  
is ook, zo blijkt op Wikipedia, een 
neologisme dat we te danken hebben  
aan het creatieve brein van Hans  
Elerie. Ik tref hem op een dinsdag-
middag in het beroemde Groninger 
café De Drie Gezusters. Aan een zon-
overgoten Grote Markt. Hoewel  
Hans een groot deel van zijn werk-
zame leven actief is geweest in 
Drenthe, beschouw ik hem toch als 
een belangrijke gesprekspartner 
als het gaat om de ontwikkeling en 
toekomst van het waddengebied. Hij 
is niet alleen een groot liefhebber 
en kenner van het gebied – hij heeft 
jaren in Westeremden gewoond –, 
maar hij heeft op basis van zijn er-
varingen in Drenthe ook een grote 
kennis van de ontwikkeling van dorp 
en platteland in het Noorden.
We vinden elkaar snel in ons gesprek,  
ook omdat ik zelf in 1986 maanden-
lang etnografisch veldwerk deed in 
het Drentse dorp Grolloo. Welke 

ontwikkelingen, zo was mijn toen-
malige vraag, hadden zich in de 
negentiende en twintigste eeuw 
voorgedaan in de uitvaartrituelen 
op het Drentse platteland en hoe 
kun je die verklaren? Wat gaat er bij-
voorbeeld schuil achter de opkomst 
van het cremeren? “Je hebt”, zo stelt 
Hans, als ik hem vertel van mijn on-
derzoek in Drenthe, “het cremeren 
zeker gezien als een voorbeeld van de 
moderniteit? Niets is minder waar! 
Ik woon naast het kerkhof en ik weet 
dat juist de autochtone bewoners 
kiezen voor cremeren en de import 
voor begraven.” Het eerste was me 
bekend, maar het laatste is nieuw 
voor me. Dat had ik midden jaren 
tachtig nog niet voorzien. Dorpelin-
gen, zo wist ik uit mijn onderzoek, 
zagen een begrafenis ‘als een zware 
gang’ omdat het een ritueel betrof 
waaraan alle dorpelingen – met of 
zonder uitnodiging – konden deel-
nemen. De crematie bood families 
de mogelijkheid beter de regie te 
voeren over wie er wel en niet kon en 

mocht deelnemen aan het uitvaart-
ritueel. Hiermee gaven ze vorm aan 
een verschuiving waarin het dorp als 
gemeenschap aan belang inboette 
ten gunste van familie en vrienden. 
Hans herkent zich hierin. “Op het 
platteland, en het maakt niet uit of je 
over Drenthe of Groningen spreekt, 
zie je in de jaren vijftig tot en met 
tachtig een overgang van werkdorp 
naar woondorp. Het verdwijnen van 
de lokale werkgelegenheid werd in 
het begin als een groot probleem 
gezien. Wat zou er immers met de 
dorpen gebeuren als alle voorzienin-
gen en ook de basisschool zouden 
verdwijnen? Dat heeft zich echter, 
grappig genoeg helemaal los van het 
plattelandsbeleid van de overheid, 
vanzelf opgelost. De dorpen bleven 

namelijk drijven op twee kurken: de 
auto en de diepvries.”
Dat betekende overigens niet dat er 
niets veranderde. Hans: “Feitelijk 
kun je de plattelander niet meer  
alleen beschrijven als dorpsbewoner. 
Hij of zij is in de eerste plaats een 
bewoner van een regio. Plattelands-
gezinnen, veelal tweeverdieners met 
kinderen, maken voor hun werk, 
boodschappen, scholing en hobby’s 
tegenwoordig niet alleen gebruik 
van het eigen dorp, maar ook met 
groot gemak van de omliggende 
dorpen en verschillende stedelijke 
verzorgingskernen. Voor deze  
mensen heb ik het begrip ‘stadlan-
der’ geïntroduceerd; mensen die 
op het platteland wonen maar in 
hun levensstijl soms stedelijker zijn 

dan stedelingen. In een artikel voor 
Noorderbreedte heb ik dit menstype 
homo mobilis genoemd: hij of zij die 
zijn mogelijkheden en voorkeuren 
in een wijde regio verkent. Het bij-
zondere is dat deze regionalisering 
van de persoonlijke gebruiksruimte 
ook geldt voor boeren. Op een lokaal 
niveau zijn vaak nog maar zo weinig 
boeren actief dat men zich steeds 
sterker richt op beroepsgenoten 
in de grotere omgeving. Een mooi 
voorbeeld daarvan zijn de vele Trek-
kertrek-wedstrijden die de laatste 
jaren zijn ontstaan.”

www.bokd.nl
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Vis en schelpdieren bepalen ons 
menu als Jaap Vegter en ik dineren in 
‘t Feithhuis onder de Martinitoren 
in Groningen. We gissen echter naar 
de herkomst van de producten die 
ons voorgeschoteld worden. Ook 
de bediening kan er ons niets over 
vertellen. Dat illustreert één van de 
problemen waarmee de deelnemers 
aan de werkgroep Geïntegreerde 
Visserij worden geconfronteerd. 
Hun manier van vissen is alleen  
lonend als de prijzen significant 
hoger liggen in vergelijking met die 
van de ‘industriële visserij’. Daarvoor 
moet de dagversheid, maar vooral 
de herkomst uit het waddengebied 
en de bijzondere vangstwijze garant 
staan.
“Waar staat geïntegreerde visserij 
voor?”, vraag ik Jaap. “Het is een 
vorm van kleinschalige én duurzame 
kustvisserij. Eigenlijk kun je het 
goed vergelijken met het gemengde 
bedrijf zoals we dat vroeger kenden 
in de Nederlandse landbouw. Afhan-
kelijk van het seizoen en de ontwik-
keling in het visbestand wordt op 
bepaalde soorten en met bepaalde 
technieken gevist. We gaan hiermee 
nadrukkelijk in tegen de druk van de 
markt én de vaak onbedoelde effec-
ten van het vergunningenbeleid, te 
weten steeds grotere specialisatie en 
schaalvergroting.” Aan de hand van 
een schema laat Jaap me zien hoe in 
de verschillende seizoenen uiteen-
lopende vissoorten kunnen worden 

gevangen met drie verschillende 
combinaties van vaartuig, techniek 
en bemanning. “Ik en mijn collega’s 
hebben elkaar gevonden in een werk-
wijze die overbevissing moet voor-
komen. Maar net zo belangrijk is 
dat we hiermee ook een levenswijze 
vormgeven waarin de eigenaren en 
de bemanningsleden een leven heb-
ben op de wal, bij gezin, familie en 
vrienden. En dat is niet gebruikelijk 
in de wereld van de visserij. Het is 
niet stoer om op vrijdagmiddag de 
haven in te varen, in bed te rollen, 

lid werkgroep Geïntegreerde VisserijStoer  Jaap Vegter

“In de haven zien de andere vissers ons soms ook niet als echte vissers, 
eerder als scharrelaars. ‘Je kunt toch niet terug in de tijd, met een roei-
boot vissen’, zeggen ze wel eens tegen ons. Maar wij willen laten zien dat 
het wel degelijk anders kan.”

6
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op zaterdag uit te slapen, op zondag 
aandacht te besteden aan vrouw en 
kind en pas op zondagavond weer de 
deur uit te gaan. Dat breekt met het 
idee van ‘hup jongens, op naar zee, 
het schip moet varen’! In de haven 
zien de andere vissers ons soms ook 
niet als echte vissers, eerder als schar-
relaars. ‘Je kunt toch niet terug in de 
tijd, met een roeiboot vissen’, zeggen 
ze wel eens tegen ons. Maar wij wil-
len laten zien dat het wel degelijk 
anders kan.”
Voor het zover is, moet de werkgroep 
nog vele barrières overwinnen.  
Gebrek aan kennis speelt daarbij  
zeker een rol. “Neem de Japanse 
oester. Deze exoot is intussen in 
overvloed aanwezig. Op veel plaat-
sen zijn het grote aaneensluitende, 
‘betonnen’ banken geworden. Maar 
daarom is slechts een klein gedeelte 
voor consumptie geschikt. We zou-
den deze soort graag opnemen in 
onze productie maar we weten niet 
hoe we het natuurlijke aanbod op 
een goede manier kunnen oogsten 
en beheren binnen de regels die 
voor de Wadden gelden. Kweek en 
mechanisch oogsten zijn immers uit-
gesloten. Ook over verschillende vis-
bestanden waarop al lang niet meer 
intensief wordt gevist, zoals harder, 
zeebaars, makreel en sprot, hebben 
we meer gegevens nodig.”
Jaap ziet samenwerking met ver-
ge  lijkbare visserijgemeenschappen 
elders in West-Europa als een  
belangrijke mogelijkheid om verder 
te komen. Het is niet mogelijk om 
binnen het waddengebied alleen 
voldoende kennis, steun en invloed 
– met name op ‘Europa’– te verwer-
ven om zodoende de doelen van de 
werkgroep te verwezenlijken. “Juist 
in onze moderne samenleving is 
het belangrijk”, zo stelt Jaap juist 
voordat we afscheid nemen, “dat er 
kleine beroepsgroepen zijn die nog 

in volledige afhankelijkheid van de 
natuur voorzien in hun levensonder-
houd. De natuur moet niet alleen iets 
voor de vrije tijd zijn. Dat is wat mij 
persoonlijk motiveert om me hier 
met al mijn mogelijkheden voor in te 
zetten.”



Zeventig kilometer dijk tussen 
Lauwersoog en Delfzijl is wat het 
Waterschap Noorderzijlvest scheidt 
van én bindt met de Waddenzee. 
Johannes Lindenbergh vertelt me in 
het hoofdkantoor op een bedrijven-
terrein in het noorden van de stad  
Groningen over het belang van het 
Waterschap bij een goede ontwikke-
ling van het buitendijkse kwelder-
gebied. “Samen met de eilanden en 
de platen vormen de brede kwelders 
onze eerste verdedigingslijn tegen 
het water. Verdere opslibbing moet 
een antwoord bieden op de zeespie-
gelstijging.” Het Waterschap, dat 
zelf ook kwelders bezit boven Horn-
huizen, was dan ook een natuurlijke 
partner in het kwelderherstelplan, 
gefinancierd in de eerste tranche 
van het Waddenfonds in 2008. “Het 
herstel draait vooral om de bouw van 

vluchtplaatsen voor grazend vee en 
de introductie van een gevarieerd 
begrazingsregime zodat de rijkdom 
van de vegetatie toeneemt. Maar dat 
vraagt nogal wat van de agrarische 
oevereigenaren omdat ze ieder  
voor zich niet of niet voldoende  
over schapen, runderen en paarden 
beschikken om de begrazing uit te 
voeren. Ze zullen zich dus moeten 
verenigen in grotere beheerseen-
heden. En uiteraard brengt het te 
weinig op en zal er sprake moeten 
zijn van een beheersvergoeding.” 
Het beheer van het buitendijkse 
gebied is van oudsher een taak van 
Rijkswaterstaat maar er zijn gesprek-
ken om dit onder te brengen bij het 
Waterschap. “Voor ons zijn daar wel 
twee voorwaarden aan verbonden. 
De kosten moeten natuurlijk voor 
het Rijk zijn en niet voor de ingelan-

lid dagelijks bestuur van het 
Waterschap Noorderzijlvest 
en agrariër in Wehe-Den 
Hoorn

Keukentafelgesprek

 Johannes Lindenbergh

“De betrokken ambtenaren, soms de wethouder, bespreken 
dan in de eigen omgeving van de boer zijn nieuwbouw-
plannen. Zo kom je niet tegenover elkaar te staan. Wat dat 
betreft is er natuurlijk veel veranderd. Als een boer vroeger 
een schuur wilde bouwen dan hoefde hij dat niet ter sprake 
te brengen bij zijn buren, dat waren immers de arbeiders 
die op zijn bedrijf werkten.” 
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den. Daarnaast willen we niet op-
gezadeld worden met de bijzondere 
eigendomsrechten in het buiten-
dijkse gebied van oevereigenaren. 
Natuurlijk gaat het daarbij om heel 
oude rechten maar de laatste keer 
dat ze tot werking kwamen was bij 
de afsluiting van de Lauwerszee, nu 
veertig jaar geleden. Met wat we nu 
weten over hoe we met de Wadden-
zee willen omgaan, is het onwaar-
schijnlijk dat er ooit nog kwelders 
bedijkt zullen worden.”
De grootste opgaven voor het  
Waterschap zijn de implementatie 
van de Europese Kaderrichtlijn 
Water en de inrichting van nieuwe 
spuicapaciteit bij Lauwersoog. Rond 
2030 zal de huidige capaciteit daar 
niet meer volstaan. “Natuurlijk kun 
je nog wachten, maar wij willen 
de bouw van een nieuw gemaal in 

tijd naar voren halen. Met de bouw 
zijn namelijk ook natuurdoelen te 
realiseren voor het Lauwersmeer. 
Een gemiddeld hogere waterstand 
maakt het mogelijk om delen van het 
gebied vaker onder water te zetten 
en daarmee de huidige verruiging 
tegen gaan. Bij de planvorming is 
ook de mogelijkheid overwogen om 
op grote schaal zout water in het ge-
bied te pompen, maar dat stuitte op 
te veel lokale weerstand. Niet alleen 
van boeren maar ook van de andere 
omwonenden. Het was niet alleen 
de angst voor zoute kwel in het 
omliggende land, daar kunnen we 
als Waterschap genoeg tegen doen, 
maar vooral de stank.” De bouw van 
het nieuwe gemaal bij Lauwersoog 
behelst overigens een investering 
van wel meer dan honderd miljoen 
euro, iets wat de mogelijkheden van 
de waterschappen van Friesland en 
Groningen te boven gaat.
Het bestuurslidmaatschap van het 
Waterschap is voor Johannes een 

deeltijdfunctie. In het dagelijks leven 
is hij boer in Wehe-Den Hoorn, één 
van de drie agrariërs die het dorp nog 
kent. Ook hier heeft de schaalvergro-
ting in de landbouw grote invloed. 
In groot detail weet hij me de markt-
economische en bedrijfskundige 
situatie van zijn onderneming te 
beschrijven. We ronden echter af 
met de bespreking van een probleem 
waar bedrijfsvoering en het behoud 
van het historische landschap op 
gespannen voet staan. Schaalvergro-
ting in de aardappelteelt betekent 
dat er op erven steeds grotere  
schuren gebouwd moeten worden. 
De noodzaak om grote kisten gesta-
peld weg te zetten vraagt om gebou-
wen die in de hoogte van de wanden 
en de nok fors afwijken van wat ge-
bruikelijk is in het gebied. “Los van 
het eindresultaat is het heel belang-
rijk”, zo stelt Johannes, “dat er in de 
aanloop naar de vergunningaanvraag 
goed overleg plaatsvindt, waarbij de 
invalshoek van de boer centraal staat. 

We kennen hier sinds enige tijd het 
zogeheten keukentafelgesprek; dat is 
zelfs omschreven in het provinciaal 
omgevingsplan. De betrokken amb-
tenaren, soms de wethouder, bespre-
ken dan in de eigen omgeving van de 
boer zijn nieuwbouwplannen. Zo 
kom je niet tegenover elkaar te staan. 
Wat dat betreft is er natuurlijk veel 
veranderd. Als een boer vroeger een 
schuur wilde bouwen dan hoefde hij 
dat niet ter sprake te brengen bij zijn 
buren, dat waren immers de arbei-
ders die op zijn bedrijf werkten. Die 
hadden óók belang bij die schuur. 
Dat ligt natuurlijk voor de huidige 
buren van een boer heel anders. Zij 
moeten zich via de gemeente verte-
genwoordigd weten aan die keuken-
tafel.”

www.noorderzijlvest.nl
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“Dat is nogal wat. Biologisch 
boeren is weliswaar een kunst 
van veel dingen laten, maar 
het betekent ook een enorme 
investering van arbeid. Om 
financieel uit te komen kan 
dat alleen via de vormgeving 
van een familiebedrijf. Daar 
komt bij dat je pas na vier jaar 
‘schoon’ bent en een keur-
merk krijgt.”

Als ik op woensdagmiddag uit de bus 
stap bij de kruising van de N361 en 
de Schapenweg in Ulrum sta ik oog 
in oog met een groep kangoeroes.  
De chauffeur van de regiotaxi uit 
Wehe-Den Hoorn weet me te ver-
tellen dat het hier niet gaat om een 
nieuwe vorm van veehouderij: “Het 
is een liefhebber. Dit blijft toch 
echt een streek voor grote boeren 
in graan, bieten, uien en natuurlijk 
aardappelen.” Dat wordt me dui-

agrariër op de boerderij Nieuw-
Midhuizen in de Westpolder 
(gemeente De Marne) en 
bestuurslid Wierde en Dijk, 
de vereniging voor agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer 
Noord-Groningen

Biologisch gaan

 Jacobien Louwes

8

delijk als ik spreek met Jacobien 
Louwes op de imposante boerderij 
Nieuw-Midhuizen (1875) in de 
Westpolder, vlak achter de oude 
Waddendijk die de polder scheidt 
van de Marnewaard. Ze vertelt me 
over haar bijzondere levensloop. “Ik 
ben hier met mijn enige zusje gebo-
ren en opgegroeid, maar tussen 1970 
en 2000 ben ik werkzaam geweest 
in de verpleging in het Westen van 
het land. Toen mijn beide ouders 

vlak na elkaar overleden, ben ik 
terug gekeerd en heb ik de boerderij 
overgenomen. Nu ben ik al weer acht 
jaar boer.” De onverdeelde erfenis 
is ondergebracht in een maatschap 
waarvan niet alleen Jacobien deel 
uitmaakt, maar ook haar zus en haar 
eigen drie kinderen. Op de boerderij 
worden op zo’n 80 hectare vrucht-
bare grond graan, bieten en uien 
verbouwd, maar geen aardappelen. 
Aardappelen leveren weliswaar meer 

34 35



geld op, maar de teelt vraagt veel 
kennis, expertise en aandacht en dat 
gaat de vaardigheden van Jacobien te 
boven. De inkomsten worden aange-
vuld met verschillende vergoedingen 
voor de instandhouding van natuur-
waarden en met inkomsten uit de 
succesvolle toeristische verhuur van 
twee kamers. De boerderij maakt 
deel uit van het verband Erfgoed  
Logies in de provincie Groningen.
Waarom heeft ze in 2000 zo’n ingrij-
pende stap gemaakt in haar leven, zo 
vraag ik haar. “Dat heeft persoonlijke 
redenen. Mijn kinderen waren het 
huis uit en dan kun je een andere 
richting geven aan je leven. Maar het 
was vooral een bewuste keuze om 
onze eigen boerderij voort te zetten. 

Ik beschouw het als erfgoed en dat 
wil ik in een levende, volwaardige 
vorm doorgeven.” Dat is niet een-
voudig. Boeren klagen natuurlijk 
altijd, zo denk ik, maar Jacobien kan 
me tot in detail omschrijven welke 
problemen zich voordoen bij de 
voortzetting van haar bedrijf. Illus-
tratief zijn de slechte prijzen op de 
wereldmarkt voor uien, het product 
waarvan ze haar voorraden op dit 
moment wereldwijd probeert weg te 
zetten. Ze houdt de prijzen dagelijks 
bij.
Voortzetting van het bedrijf wordt 
ook gecompliceerd door het feit 
dat ze zich tevens verantwoordelijk 
voelt voor de natuurlijke en cultuur-
historische waarden van het boeren-

land. Jacobien is bijvoorbeeld een 
groot pleitbezorger van het project 
‘kantjes en randjes’ dat een meer  
terughoudend ingrijpen voorstaat 
als het gaat om het opschonen van 
boerensloten. “De waterkwaliteit 
krijgt een enorme impuls als je riet 
laat staan. Maar dat mag natuurlijk 
niet ten koste gaan van een goede 
drainage, en dat is waar we op dit 
moment onderzoek naar laten 
doen.” Onlangs was ze op bezoek bij 
haar zus in Zuid-Sudan. “Het was 
weliswaar onder het genot van een 
borreltje, maar toen hebben we ons 
afgevraagd of we biologisch moeten 
gaan. Maar dat is nogal wat. De op-
richter van onze vereniging Wierde 
en Dijk, Harm Westers uit Horn-

huizen, die dat jaren geleden als een 
van de eersten heeft gedaan, heeft 
het voor mij wel eens beschreven 
als topsport. Biologisch boeren is 
weliswaar een kunst van veel dingen 
laten, maar het betekent ook een 
enorme investering van arbeid. Om 
financieel uit te komen kan dat alleen 
via de vormgeving van een familiebe-
drijf. Daar komt bij dat je pas na vier 
jaar ‘schoon’ bent en een keurmerk 
krijgt. In die jaren heb je natuurlijk 
al wel de kosten en een verminderde 
opbrengst. En van subsidies om dat 
mogelijk te maken, weet ik niets.”

www.wierde-en-dijk.nl
www.nieuwmidhuizen.com
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Eindelijk ligt de Japanse oester voor 
het eerst voor me, als warme amuse. 
In restaurant Het Schathoes op de 
borg Verhildersum in Leens weten 
ze wél waar hun producten vandaan 
komen (vergelijk het interview met 
Jaap Vegter). Deze oesters zijn  
geraapt door de bemanning van de 
TS 31, een kotter van Terschelling. 
Zij hebben bescheiden rechten om 
voor de markt te rapen en ze hebben 
de mogelijkheden om de oesters 
hygiënisch te laten keuren. Ik geniet 
ervan samen met Joan Stam, sinds 
tien jaar burgemeester van gemeente 
De Marne. Deze fusiegemeente om-
vat 21 dorpen. Ze is groot in omvang 
maar klein in bewonersaantal. De 
Marne telt zo’n 10.500 inwoners op 
een landoppervlak van 168 vierkante 
kilometer en vormt daarmee een van 
de meest dunbevolkte gebieden van 
Nederland.
Ik vertel Joan van mijn ontmoeting 
deze dag met een jonge vrouwelijke 
taxichauffeur uit Zoutkamp. Ze had 
jaren buiten haar geboortestreek  
gewoond, ook in het buitenland, 
maar ze was teruggekeerd en ze zou 

nooit meer weg willen. Maar dat 
gold niet voor iedereen, zo bena-
drukte ze. Eerder op de dag had ze 
bijvoorbeeld een vrouw gesproken 
die binnen de streek was verhuisd 
maar na zeven maanden weer uit een 
van de dorpen en naar een andere 
streek was vertrokken. “Ze voelde 
zich zo bekeken.” “Het is de vraag 
hoe zo’n gevoel ontstaat”, zo pro-
beert Joan deze vorm van sociale 
controle te relativeren. “Voor de 
mensen hier zou het heel raar zijn 
om elkaar niet te groeten, ook al is 
iemand een vreemde. Als je iemand 
passeert kijk je hem of haar aan, knik 
je en zeg je wat.” Ik moet dat beamen 
want het overkwam me tijdens 
mijn wandeltocht van mijn hotel in 
Kloosterburen naar Leens vier keer. 
“Daar moet ik wel één uitzondering 
op maken”, zo houdt Joan me voor. 
“Op zondag groeten we niet, of in 
ieder geval niet over de grenzen van 
de verschillende geloofsgemeen-
schappen heen. Dan wordt immers 
zichtbaar wie wel en wie niet naar de 
kerk gaat, en naar welke kerk.” 
Ik vraag Joan naar haar belangrijkste 

burgemeester van de gemeente De Marne, voorzitter van de 
Vereniging van Waddenzeegemeenten en lid van het Regionaal 
College Waddenzee

Op zondag groeten we niet

 Joan Stam

Ik vraag Joan naar haar belangrijkste zorgen als het gaat om de toekomst 
van de gemeente. Ze beschrijft hoe in de afgelopen tien jaar het aantal 
bewoners met wel vijfhonderd is afgenomen, in het afgelopen jaar zelfs 
met 150. De voorspellingen luiden dat deze trend doorzet en dat in de 
jaren tot 2025 het aantal nog eens met 10% zal afnemen.
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zorgen als het gaat om de toekomst 
van de gemeente. Ze beschrijft hoe 
in de afgelopen tien jaar het aantal 
bewoners met wel vijfhonderd is 
afgenomen, in het afgelopen jaar 
zelfs met 150. De voorspellingen 
luiden dat deze trend doorzet en dat 
in de jaren tot 2025 het aantal nog 
eens met 10% zal afnemen. “Een 
dalend aantal inwoners hoeft op 
zich geen probleem te zijn, hoewel 
de geldende rijksfinanciering van 
gemeenten natuurlijk een beloning 
inhoudt voor groei. Het wordt wel 
een probleem als we niet in staat zijn 
een aantal voorzieningen in stand te 
houden en dan voornamelijk voor-
zieningen van een hoge kwaliteit. 
Uit onderzoek blijkt dat de mensen 
in dit gebied lage verwachtingen 

hebben met betrekking tot de toe-
komst. Daar moeten we iets aan doen 
door bijvoorbeeld op het gebied van 
het lager onderwijs het beste te bie-
den. We hebben echter binnen het 
gebied twaalf scholen en dat staat 
dat streven naar kwaliteit in de weg. 
Graag heb ik daarom het initiatief 
genomen bij de samenvoeging van 
scholen. Maar daar kom ik jammer 
genoeg veel levensbeschouwelijk 
verzet tegen.” Kwaliteit is ook een 
belangrijke zaak als het gaat om het 
woningbestand binnen de gemeente. 
Afbraak van slechte huurwoningen 
is voor Joan zeker bespreekbaar. “Je 
kunt wel proberen die te verkopen 
aan de huurders maar die beschikken 
vaak over te weinig middelen om ze 
te onderhouden. En dan kom je van 

de regen in de drup.” Is ze dan niet 
bang voor toestanden à la Ganzedijk? 
“Nee”, oordeelt ze. “De aanpak 
van Ganzedijk is gewoon slecht 
gemanaged door de gemeente en de 
betrokken coöperatie. Het idee was 
goed.”

www.demarne.nl
www.waddenzee.nl
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“Van welke organisatie bent u?”, 
vraagt Rudy Westra als we plaats 
nemen aan een tafel in visrestaurant 
Waddenzeezicht op de dijk bij de  
haven van Lauwersoog. Ik bespeur 
een gereserveerde houding. Het 
wordt me meteen ook duidelijk 
waarom: “Er zijn ook zo veel buiten-
staanders die zich met het gebied 
bemoeien. De een zegt dat, de ander 
dat. De ene regel valt over de andere 
heen. Het ene ministerie wil dit, het 
andere dat: er zit geen lijn in.” Na 
enkele woorden over het doel van 
mijn reis en het gesprek blijkt Rudy 
gelukkig een openhartige en joviale 
man die me duidelijk maakt hoe hij 
en de visserijcoöperatie in de laatste 
jaren zijn omgegaan met de grote 

werkzaam op Lauwersoog 
bij de visserijcoöperatie, 
bestuurslid van de historische 
reddingboot Gebroeders Luden 
en bestuurslid van de Stichting 
Promotie Lauwersoog

Nooit nee

Rudy Westra

“We werken samen met het wadloopcentrum 
en hebben ‘Wadlopen op maat’ ontwikkeld: het 
is een combinatie van wadlopen, een bezoek 
aan een plaat, varen op de Waddenzee én een 
stukje varen op zee. Niemand wil tegenwoordig 
immers meer vijf of zes uur ploeteren door de 
modder!”

10

veranderingen in het gebied en de 
visserij.
“De veranderingen kan ik je gemak-
kelijk laten zien aan de hand van een 
aantal cijfers. Als we de omzet in gas-
olie niet meerekenen dan kennen we 
eigenlijk al jaren een omzet die iets 
onder de drie miljoen euro ligt. Het 
frappante is echter dat we enkele  
jaren geleden 85% van de omzet uit 
de professionele visserij haalden en 
15% uit de toeristische vaart en de 
bruine vloot. Vorig jaar was die ver-
houding echter fiftyfifty.” Ik vraag 
Rudy wat ze gedaan hebben om in 
te spelen op de veranderende markt. 
“Toen we zagen dat de inkomsten 
uit de visserij daalden zijn we om ons 
heen gaan kijken. Ik en een vrouwe-

lijke collega zijn in de auto gestapt 
en we zijn naar Harlingen gereden, 
daar ligt immers de bruine vloot en 
zijn veel toeristische wadvaarders 
te vinden. In de haven vonden we 
niemand die de spullen aanbood 
die in onze winkel te koop zijn. We 
zagen een gebouw leegstaan en drie 
weken later had onze coöperatie een 
tweede vestiging!” In het vervolg 
van het gesprek blijken Rudy en 
zijn collega’s ook betrokken te zijn 
bij verschillende innovaties in de 
handkokkelvisserij. Vooruitlopend 
op mogelijke beperkingen voor de 
garnalenvisserij, is men bezig met 
technische voorzieningen die de 
bodemberoering verminderen. “Als 
iemand mij vraagt een probleem op 
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beleveniseconomie. “We werken 
samen met het wadloopcentrum en 
hebben ‘Wadlopen op maat’ ontwik-
keld: het is een combinatie van 
wadlopen, een bezoek aan een plaat, 
varen op de Waddenzee én een stukje 
varen op zee. Niemand wil tegen-
woordig immers meer vijf of zes uur 
ploeteren door de modder!”
Tot slot vertelt Rudy over de Dag 
van de Hollandse garnaal, dit jaar 
voor de vijfde keer, op 20 juni. “We 
vroegen ons af hoe we Lauwersoog 
konden promoten. Eigenlijk hebben 
we het afgekeken van de Dag van 
de Zeeuwse mossel in Yerseke. We 
proberen de bezoeker een zo groot 

te lossen, ken ik eigenlijk geen ‘nee’.”
Ik toon niet alleen interesse in 
Rudy’s werk voor de coöperatie. 
Hij blijkt ook een drijvende kracht 
achter de instandhouding van de 
Gebroeders Luden, een roemruchte 
reddingsboot die tussen 1965 en 
1996 eerst vanuit Oostmahorn en  
later Lauwersoog honderden (vis-
sers)levens heeft gered. Na een 
verblijf van tien jaar in IJsland is de 
Gebroeders Luden in 2006 weer 
naar Lauwersoog teruggekeerd. Een 
stichting heeft als doel het schip in 
stand en in de vaart te houden. Bij 
technische problemen of ijsgang 
vervangt de Luden zelfs het officiële 
reddingsvaartuig. “Voor enkele 
honderden euro’s is het mogelijk 
om het schip voor twaalf mensen en 
voor vier uur te boeken om de as van 
een overledene op zee of op het wad 
te verstrooien. Dat is ongelofelijk 
dankbaar werk. Dat doet me echt 
wat. Ik beschouw het schip ook niet 
als ons bezit maar van het volk. Je 
moet natuurlijk wel zorgen dat de 
stichting financieel gezond blijft, 
maar je wil ook niet overal geld voor 
vragen.” Ineens herken ik in zijn ver-
haal een thema dat in andere inter-
views ter sprake kwam: de eisen en 
wensen van de toerist in de moderne 

mogelijk assortiment vis te bieden. 
Het is allemaal wel low budget want 
er zitten hier maar twintig relatief 
kleine bedrijven en die hebben maar 
beperkte mogelijkheden tot sponso-
ring. Tegelijkertijd proberen we aan 
de bezoekers geen of weinig kosten 
door te berekenen. Je zit hier immers 
in een arme streek.”
Als ik na het gesprek terugloop naar 
de bus besef ik dat Rudy een goed 
voorbeeld is van wat ik eerder met 
Goffe Jensma besprak: de tegen-
woordig zo typerende combinatie 
van een interesse voor de eigen cul-
tuur en geschiedenis, de ontwikke-
ling van een op beleving en ervaring 

georiënteerd toerisme én aandacht 
voor technologische ontwikkeling 
en innovatie. Los van mijn oordeel 
hierover ben ik onder de indruk van 
de ondernemingszin, de creativiteit 
en het doorzettingsvermogen dat 
Rudy en zijn collega’s hierbij aan de 
dag leggen.

www.civ-lauwersoog.nl
www.gebroedersluden.nl
www.promotielauwersoog.nl



eb en vloed, uit de overgang van zoet 
en zout én, zo stelt hij nadrukkelijk 
op basis van onderzoek, uit aard-
warmte. “Ik weet zeker dat vissers-
schepen over enkele jaren niet meer 
zullen varen op dieselolie maar op 
elektriciteit. Ik zie het helemaal voor 
me dat ze hier binnenvaren en hun 
accu’s inpluggen in grote opladers. 
Ik sta nu op het punt onderzoekers 
dat eens goed te laten uitleggen aan 
mijn commissarissen. Maar we focus-
sen ons eerst op de verlenging van 
de beschikbare kaderuimte voor de 
duurzame kleinschalige visserij.”

Veertig jaar geleden werd het zeegat 
van de Lauwers afgesloten en werd 
er voor de vissersschepen een nieuwe 
haven aangelegd bij Lauwersoog. 
Uit de woorden van Wim Woudstra 
maak ik op dat het eigendom en 
beheer van de haven in de afgelopen 
vijftien jaar verschillende malen van 
hand zijn gewisseld. Economische 
op- en neergang, discussies over de 
taken van de overheid, zwart geld, 
diepgewortelde verschillen tussen 
visserijgemeenschappen en tussen 
vissers en handelaren vormen de 
ingrediënten voor een turbulente 
geschiedenis. De huidige situatie 
is zo dat de Groninger gemeente 
De Marne en de Friese gemeente 
Dongeradeel ieder 45% van de haven 
bezitten en de visafslag 10%. Sinds 
2005 wordt de haven noodgedwon-
gen niet meer bestierd door de vis-
sers zelf – zij hadden tot die datum 
voor één euro per jaar de lasten en 
lusten – maar door een maatschappij 
in eigendom van beide gemeenten en 
de visafslag Lauwersoog bv. Sinds 1 
november 2004 mag Wim Woudstra 
zich directeur ervan noemen.
“Het stond er begin 2005 niet goed 
voor. Ik heb hard moeten bezuinigen 
en heb privileges afgeschaft. Er is 
een basis gelegd voor een gezonde 
bedrijfsvoering en het achterstallig 
onderhoud is aangepakt. We kunnen  
weer plannen voor de toekomst 

maken.” Natuurlijk ziet Wim dit 
als het resultaat van een professio-
nele bedrijfsvoering maar hij geeft 
ruiter lijk toe dat er ook sprake is van 
factoren die hij niet kan beïnvloeden. 
“Vijf jaar geleden meende iedereen 
dat het met de visserij niks meer zou 
worden; nu heb ik te weinig kade-
ruimte! Lauwersoog is uitgegroeid 
tot de grootste haven in Europa voor 
de garnalenvisserij en de tweede 
haven voor rondvis. Het feit dat 
het Westgat bij Ameland dieper en 
breder wordt, werkt in ons voordeel 
en versterkt de aantrekkingskracht 
van onze haven, mede bij Duitse en 
Deense vissers. Besef overigens dat 
maar 20% van de vis die bij de visaf-
slag wordt verhandeld van schepen 
uit de haven komt, de rest wordt uit 
een grote omtrek met vrachtauto’s 
aangevoerd en hier herverdeeld over 
Nederland en het meer of minder 
verre buitenland.”
Het onverwacht grote belang van de 
visserij voor de haven van Lauwers-
oog staat Wim overigens niet in 
de weg invulling te geven aan de 
opdracht die hij gekregen heeft van 
zijn raad van commissarissen: maak 
de haven levendiger, attractiever en 
meer multifunctioneel. Hij wil in 
het seizoen toeristische passanten 
trekken; een aparte steiger is met 
behulp van subsidie in ontwikkeling. 
Wim denkt dat er in 2015 een markt 

directeur 
Exploitatiemaatschappij 
Havencomplex Lauwersoog bv 
(EHL)

Westgat

Wim Woudstra

“Vijf jaar geleden meende iedereen dat het met 
de visserij niks meer zou worden; nu heb ik te 
weinig kaderuimte! Lauwersoog is uitgegroeid 
tot de grootste haven in Europa voor de garna-
lenvisserij en de tweede haven voor rondvis.  
Het feit dat het Westgat bij Ameland dieper en 
breder wordt, werkt in ons voordeel.”
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www.havenlauwersoog.nl

is voor tweehonderd ligplekken 
voor passanten. Vaste plekken voor 
jachten en de bruine vloot zijn voor-
alsnog niet aan de orde, mede door 
beperkingen die voor de Waddenzee 
als geheel gelden. Hij stuit bij het 
realiseren van de nieuwe voorzienin-
gen overigens wel op verzet bij de 
vissers: “Het is onze haven, zo zeg-
gen ze, hoewel ze nog steeds aanleg-
gen bij hun eigen steiger afhankelijk 
van waar ze uit de Waddenzee of het 
IJsselmeer afkomstig zijn. Ze zien 
nog niet dat een combinatie van vis-
serij en toerisme ook de traditionele 
gebruikers voordelen kan opleveren. 
Ze zien de passanten echter alleen 
maar als overlast.”
Wim probeert het verzet van de vis-
sers te duiden: “Ze reageren op de 
meeste ideeën en initiatieven nega-
tief; ze zitten vol frustratie, en ik kan 
dat wel begrijpen als je ziet wat er 
de laatste decennia op hen is afgeko-
men. Maar er liggen ook structurele 
oorzaken aan deze houding ten 
grondslag. Ik noem het gemiddelde 

opleidingsniveau. Daar waar boeren 
op het Groninger en Friese platte-
land al vroeg kozen voor een goede 
opleiding van hun opvolger is het in 
de visserij nog steeds gebruikelijk 
dat je zo jong mogelijk zonder een 
goede basisopleiding in het bedrijf 
instroomt. Ze hebben daardoor veel 
praktische kennis van de visserij, 
maar missen bedrijfseconomisch 
inzicht en begrijpen de snel veran-
derende omgeving niet. Daarnaast 
worden ze als kleine zelfstandigen 
geheel door de markt gemangeld. 
Zo bepaalt een klein aantal tussen-
handelaren de inkoopprijs. De grote 
gekoelde voorraden maken het  
mogelijk elk protest van de vissers  
te trotseren.”
Tot slot vraag ik Wim welke risico’s 
hij voor zich ziet. Onverwacht 
antwoordt hij mij: “Ik zou juist risi-
covoller willen ondernemen.” Wim 
ziet grote mogelijkheden als het gaat 
om een ontwikkeling naar een duur-
zame energiehuishouding. Lauwers-
oog kan profiteren van energie uit 
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Het materiële en immateriële erf-
goed van de Tweede Wereldoorlog 
staat sinds een aantal jaren in heel 
Nederland volop in de belangstel-
ling. Voor mij is het gissen naar de 
redenen van deze overweldigende 
belangstelling van de kant van zowel 
publiek als officiële instellingen. Is 
het een gevolg van het ‘uitsterven’  
van de generatie die de oorlog 
heeft meegemaakt en een gevoel 
van urgentie om hun ervaringen te 
docu menteren? Is het de geleidelijke 
pensionering van de generatie van 

de babyboom, een generatie die nu 
alle tijd en weelde heeft om zich aan 
de (eigen) geschiedenis te wijden? Of 
is het een zoektocht naar kernwaar-
den die een houvast kunnen bieden 
in een wereld die onder onze ogen 
verandert? Ik besluit het te vragen 
aan Wyb Jan Groendijk op Schier-
mon nik oog. Hij heeft internationaal 
naam gemaakt met het traceren van 
vele familieleden – en daarmee van 
de persoonlijke verhalen – van de 
meer dan tachtig gesneuvelden die in 
de Tweede Wereldoorlog zijn begra-

lid van de gemeenteraad 
van Schiermonnikoog 
en beheerder van de 
drenkelingenbegraafplaats 
Vredenhof

Meer dan een steen

Wyb Jan Groendijk

“Als je het idee ‘dat nooit meer’ serieus neemt, 
dan moet je ook iets over de geschiedenis van 
deze mensen kunnen vertellen.” 
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ven op de drenkelingenbegraafplaats 
Vredenhof in de duinen van Schier-
monnikoog.
“Ik ben in 1977 begonnen met het 
onderhoud van de begraafplaats. Ik 
deed dat in opdracht van juffrouw 
Dien, de eigenaresse van Hotel Van 
der Werff en mijn toenmalige werk-
gever. Eigenlijk heb ik me vanaf het 
eerste begin afgevraagd: wie zijn 
nou die jongens die op Vredenhof 
begraven liggen? Waar kwamen ze 

vandaan? Wie lieten ze achter? Wat 
hadden ze gestudeerd? Wat hield hen 
bezig? Ik beschikte over het omvang-
rijke archief van Sake van der Werff, 
waarin tijdens de oorlog alle begra-
fenissen uitvoerig in aantekeningen, 
brieven en foto’s waren gedocumen-
teerd. Ik had de namen van de meeste 
slachtoffers, maar het naoorlogse 
spoor liep dood. In de jaren direct na 
de oorlog had Van der Werff nog wel 
contact gehad met verschillende na-



oorlog een enorme bemoediging  
betekende voor de Nederlandse  
bevolking. Op het land was immers 
van een oorlog nog geen sprake. Je 
moet ook niet te veel achteraf praten. 
Zij moesten in een onoverzichtelijke 
situatie kiezen tussen wat zij dachten 
dat goed en kwaad was. En ik ben blij 
dat ze die keuze hebben gemaakt.”

www.vredenhof.org

bestaanden maar dat was na 1950 snel 
weggeëbd. Er moest overal in Europa 
weer gewerkt worden en het verlies 
en de rouw van de ouders mochten 
de omgang met kinderen die het 
wel hadden overleefd niet in de weg 
staan. In het begin van 1988 heb ik 
tientallen brieven gestuurd naar de 
gemeenten waarvan ik vermoedde 
dat de bemanningsleden daar voor 
de oorlog hadden gewoond. Ik vroeg 
ze me op het spoor te brengen van 
nabestaanden. Dat werd binnen een 
paar weken een geweldig succes, in 
Engeland, Canada, Duitsland en na 
de val van de muur ook in Polen. De 
unieke foto’s van Van der Werff van 
de begrafenissen hebben daar zeker 

een belangrijke rol in gespeeld, maar 
om de een of andere reden was het 
ook precies het goede moment.”
“Wat leverden die contacten op?”, 
vraag ik Wyb Jan. “De verhalen die 
ik heb verzameld zijn uiteraard uit-
zonderlijk rijk en gevarieerd, maar 
ik zie één rode draad. Het gaat bij de 
vliege niers in vrijwel alle gevallen 
om ondernemende types, geïnte-
resseerd in de wereld en creatief.  
Hadden ze de oorlog overleefd,  
dan hadden ze vast veel voor elkaar 
gekregen. Het waren mooie mensen. 
Gelukkig is met de verhalen het graf 
op Vredenhof nu meer dan een steen 
geworden. Als je het idee ‘dat nooit 
meer’ serieus neemt, dan moet je ook 

iets over de geschiedenis van deze 
mensen kunnen vertellen.” Bij welke 
gelegenheden worden die verhalen 
verteld? “Nou, ik zal je één voor-
beeld geven. In Canada ontspon zich 
midden jaren negentig de discussie 
of door de luchtbombardementen 
niet ten onrechte veel onschuldige 
burgerslachtoffers waren gevallen, 
ook in Duitsland. In Canada bestond 
daarvoor ook een voedingsbodem 
omdat men de oorlog niet aan den 
lijve had meegemaakt. Ik heb toen 
naar Canadese kranten brieven  
geschreven waarin ik het verhaal van 
de piloten heb verteld en waarin ik 
heb aangegeven dat hun vluchten 
naar Duitsland in het midden van de 
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Wat is een eilander? Zonder dat ik 
het besef is dit de vraag die centraal 
staat in het tweede gedeelte van mijn 
gesprek met Wyb Jan Groendijk  
in Hotel Van der Werff op Schier-
monnikoog. Wyb Jan is zeker een  
eilander, maar hij is, zo vertelt hij me 
bij het vertrek, niet op het eiland ter 
wereld gekomen. Hij is in 1957 ge-
boren in Dokkumer Nieuwe Zijlen, 
op het beurtschip van zijn vader. Zijn 
moeder zou bevallen op Schier maar 
Wyb Jan kwam een maand te vroeg! 
Een veearts uit de buurt moest zijn 
moeder helpen bij de bevalling.
Geboren zijn op het eiland is dus 
geen noodzakelijke voorwaarde om 
als eilander beschouwd te worden. 
Maar wat is dat dan wel? De vraag 
komt bovenborrelen als ik Wyb Jan  
vraag naar zijn zorgen over de toe-

komst van het eiland. Hij noemt er 
twee die nauw met elkaar samen-
hangen. “Schier heeft natuurlijk 
van oudsher een ongelofelijk goede 
naam, maar we zullen steeds ons best 
moeten blijven doen om toeristen te 
trekken. Ze komen niet vanzelf, ook 
niet naar Schier. Er is bijvoorbeeld 
al jaren geen groei meer zichtbaar 
in het aantal overnachtingen; de 
concurrentie op de markt is groot. 
Andere eilanden, zoals Terschelling, 
doen het in vergelijking met ons  
eiland hartstikke goed; de laatste 
jaren zie je zelfs een forse stroom 
Nederlandse toeristen op gang 
komen naar de nabijgelegen Duitse 
Waddeneilanden, zoals Borkum. 
Ben je toch even in het buitenland 
geweest!” “Wat is voor jou de beste 
strategie om te volgen?”, vraag ik 

Wat is een eilander? 

“Van doorslaggevend belang voor Schier – het 
zijn uiteindelijk maar 900 inwoners – is of er 
voldoende vrijwilligers zijn voor een reeks van 
voor de gemeenschap belangrijke activiteiten, 
bijvoorbeeld de hulp die nodig is om bejaarden 
hun zelfstandigheid te laten behouden. Maar 
dat wordt steeds moeilijker: mensen vertrekken,  
ze worden te oud of ze moeten het hele jaar 
door werken.”
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hem. “Het is belangrijk om te besef-
fen dat Schier vooral toeristen trekt 
die hier maar enkele dagen tot een 
week verblijven. Het is al lang niet 
meer zo dat men bij het begin van het 
seizoen alle spullen per pakketpost 
opstuurt en dat men hier wekenlang 
verblijft. In de enkele dagen dat men 
hier is, wil men dingen zien, men wil 
vermaakt worden, men wil iets bele-
ven. Men is ongeduldig. Vroeger was 
het bezoek aan het strand genoeg, nu 
wil men ook andere doelen hebben.” 
Mijn gesprekspartner is dan ook 
heel blij met de bouw van een nieuw 
bezoekerscentrum op het eiland, 
de Promenade. Maar het vraagt veel 
van de gemeente en de ondernemers 
om een goede tussenweg te vinden 
tussen pretpark en rusthuis, dat wil 
zeggen om recht te doen aan de  

lid van de gemeenteraad 
van Schiermonnikoog 
en beheerder van de 
drenkelingenbegraafplaats 
Vredenhof

Wyb Jan Groendijk belangrijkste waarden van het eiland 
én economische ontwikkeling.
“Je sprak over twee grote zorgen; 
wat is de tweede?” “Dat is de samen-
loop van vergrijzing en ontvolking.” 
Beide vormen voor Wyb Jan een ver-
sterking van een zorgelijke trend die 
is ingezet met de geslaagde verlen-
ging van het toeristenseizoen: vrije 
tijd is een schaars goed geworden. 
“Van doorslaggevend belang voor 
Schier – het zijn uiteindelijk maar 
900 inwoners – is of er voldoende 
vrijwilligers zijn voor een reeks van 
voor de gemeenschap belangrijke 
activiteiten, bijvoorbeeld de hulp die 
nodig is om bejaarden hun zelfstan-
digheid te laten behouden. Maar dat 
wordt steeds moeilijker: mensen  
vertrekken, ze worden te oud of ze 
moeten het hele jaar door werken.” 
En er zijn natuurlijk altijd mensen 
die zich onttrekken aan hun maat-
schappelijke ‘plicht’, zo houdt Wyb 
Jan me voor. Hier ligt voor hem 
het echte onderscheid tussen een 
eilander en een buitenstaander. 
“Het maakt voor mij niet uit waar 

je geboren bent, als je je maar inzet 
voor Schier.” In dat verband is mijn 
gesprekspartner heel blij met de  
helpende hand van de mensen die 
oorspronkelijk van Schier komen 
maar wonen op ‘de wal’. 
“Gelukkig realiseren we ons dat we 
niet alles zelf hoeven te doen. Veel 
van onze gemeentelijke diensten 
zijn nu uitbesteed aan de gemeente 
Dokkum. De Friese Waddeneilanden 
slechten eeuwenoude, onderlinge 
tegenstellingen en werken tegen-
woordig intensief samen. Besef wel 
dat zoiets staat voor een enorme  
wijziging in mentaliteit. Vroeger 
voelde iedereen zich hier immers 
kapitein op eigen schip.”
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beer ik haar te verleiden tot een  
verklaring voor deze Hollumer in-
vention of tradition. We sommen op: 
vergrijzing, toename van vrije tijd, 
toeristische belangen, de molen als 
icoon voor identiteit, geschiedenis 
en ambachtelijkheid, een verleden 
dat zijn vanzelfsprekendheid heeft 
verloren door grote veranderingen 
in de dagelijkse werkzaamheden. 
Het heeft er allemaal mee te maken.  
Uit de gastvrije ontvangst blijkt in  
ieder geval dat een vorm van  
gemeenschappelijkheid zowel  
oorsprong als product is van de  
betrokkenheid bij de oude én nieuwe 
molen en mosterdmakerij. “Wat”,  
zo vroeg Jan Pattje me immers bij 
ons afscheid, “heb je aan al die  
mensen die alleen maar achter de tv 
of de computer kruipen en het dan 
ook nog altijd beter weten?”

Op Ameland staan twee oude wind-
molens, de Phenix in Nes en De  
Verwachting in Hollum. Eigenlijk 
zou de naam van de eerste meer op 
z’n plaats zijn voor de tweede, zo 
denk ik als ik op internet lees over 
beide molens. De Verwachting  
is vrijwel direct na de oorlog tot  
de grond toe afgebroken om in  
1991 weer te worden opgebouwd. 
‘Herbouw’ heet dit. Er is overigens 
gebruik gemaakt van een ‘achtkant’ 
uit het Overijsselse plaatsje Brucht.  
De ‘Vrienden van de Hollumer  
molen’ kochten dit molenrestant  
uit de opslag van een rietdekker en 
molenmaker uit Den Ham. Om  
verzekerd te zijn van een goede 
windvang werd niet gekozen voor 
de oorspronkelijke vorm, een grond-

zeiler, maar voor een hoge stelling-
molen. De datum van herbouw is te 
herkennen in het rietdek. Daarover 
geen misverstand.
Op een mooie zaterdagmiddag 
spreek ik met twee vrijwillig mole-
naars die werkzaam zijn op de molen.  
Ik ben benieuwd naar de redenen 
voor de herbouw. “Al ver voor de 
oorlog”, zo vertelt Jan Pattje me,  
terwijl hij tientallen potjes mosterd 
van etiketten voorziet, “was het 
werk van de molen overgenomen 
door een dieselmotor. In de oorlog 
ontstond er echter een gebrek aan 
diesel en werd de molen opnieuw 
op de wind gezet. Maar na de oorlog 
was het snel afgelopen met de molen.  
In 1949 werd ze afgebroken. In de  
loop van de jaren tachtig kwam 
men echter op het idee de molen te 
herbouwen. Zo’n molen hoort bij 
het dorp, ze staat op alle oude foto’s. 
Zonder molen mis je iets.” Na een 
aarzeling voegt hij toe: “Het was 
oorspronkelijk niet bedoeld als een 
toeristische attractie, maar dat is 
het intussen natuurlijk wel. Jaarlijks 
hebben we zo’n 7.000 betalende 
bezoekers en 14.000 mensen die de 
winkel bezoeken. Het is een hobby 
voor ons, maar vrijblijvend is het niet 
meer.” Jan Engels vertelt me over  
de initiatiefnemers: de lokale post-
kantoorhouder en wethouder, de  
gemeentesecretaris, de directeur van 
de gemeentewerken en een machi-
nist. Zij vonden binnen de kortste 
keren niet alleen het benodigde 
geld – bij de bevolking, gemeente, 
provincie en ‘Europa’ – maar ook 
veel vrijwilligers die bereid waren 
de veeleisende, tweejarige cursus tot 
vrijwillig molenaar te volgen. Intus-
sen zorgt een ‘harde kern’ van zo’n 
dertig vrijwilligers voor het onder-
houd, de regelmatige openstelling 
en het laten draaien van de molen. 
Rond de koffie van halfvier wordt 
dat ook letterlijk voor me zichtbaar. 

vrijwillig molenaars op molen en mosterdmakerij De Verwachting, 
Hollum (Ameland), respectievelijk vrachtrijder en gepensioneerd 
slager

Herbouw

 Jan Engels en Jan Pattje

“Het was oorspronkelijk niet bedoeld als een 
toeristische attractie, maar dat is het intussen 
natuurlijk wel. Jaarlijks hebben we zo’n 7.000 
betalende bezoekers en 14.000 mensen die 
de winkel bezoeken. Het is een hobby voor ons, 
maar vrijblijvend is het niet meer.”
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www.amelandermusea.nl/
verwachting.html

In de ruimte waar ik beide mannen 
interview geniet ik samen met zeven 
anderen van de zelfgebakken Ame-
lander ‘boffert’.
Bijzonder trots zijn de beide Jannen  
op het jongste initiatief van de  
Vrienden. In 2004 is aan de molen 
een mosterdmakerij toegevoegd. 
Met enige schroom bekent Jan  
Engels dat het idee uit zijn koker 
komt. “Ik was met mijn kinderen op 
 schoolreisje naar een mosterdmake-
rij in Doetinchem. Ik vond de uitleg 
daar zo prachtig dat ik dacht: dat 
moeten wij ook doen. Ik had een 
klein stukje van de molen op het oog 
maar het bestuur wilde het meteen 
groots aanpakken. En nu staat er  
deze mooie aanbouw, met subsidie 
van de gemeente. Eigenlijk is het al 
weer veel te klein.” Jan haast zich te 
vertellen dat uit historische bronnen  
blijkt dat in het midden van de  
negentiende eeuw in Hollum  
mosterdmakers werkzaam waren 
die met een handmolen werkten. 
Als kleine bijverdienste in moeilijke 
tijden. Jan Pattje vult aan: “Het gaat 
om een echt Amelander product,  
in alle opzichten. We betrekken het 
mosterdzaad bij een aardappelhan-
delaar en boer uit Hollum. Hij heeft 
zijn weidegronden omgehaald en 
bedrijft nu biologische akkerbouw. 
Rogge, tarwe en mosterdplant.  
Hoewel hij van ons de marktprijs 
krijgt, zal hij er niet van op vakantie 
kunnen. Hij heeft investeringen 
moeten doen en hij heeft er veel 
werk aan. Bijzonder is dat hij samen-
werkt met een groep enthousiaste-
lingen die het graan handmatig oogst 
en de schoven op hokken zet. Dat 
vinden de toeristen prachtig.”
’s Avonds bespreek ik met mijn 
vrouw wat ik die middag heb ge-
hoord. “In de jaren zestig of zeventig 
hadden ze iemand met het idee om 
een molen bij Hollum te herbouwen 
toch voor gek verklaard?”, zo pro-
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Zou ik dat kunnen? Zou ik dat  
willen? Vragen die ik me stel na mijn 
interview met Hein Pols in zijn 
winkel en kantoor in de haven van 
Oostmahorn, op minder dan een 
steenworp afstand van het nieuwe 
Esonstad. Hein is namelijk iets 
meer dan drie jaar geleden vanuit 
Vlaardingen verhuisd naar Dokkum 
om een bedrijf op te zetten voor de 
verhuur van (zeil)boten voor gebruik 
op het Lauwersmeer en de Wadden-
zee. Met vrouw en vijf kinderen. 
Hein maakt me duidelijk hoe hij en 
zijn gezin stap voor stap de overgang 
hebben gemaakt. Hij heeft er geen 
spijt van. Vorig jaar lukte het voor 
het eerst een positief resultaat te 
realiseren; het vooruitzicht voor 
dit jaar is gematigd positief. “Het is 
hard werken en het is zeker nog geen 

vetpot. Maar ik doe nu wel de dingen 
die ik leuk vind. Vroeger zat ik achter 
het bureau en besteedde ik mijn tijd 
aan vergaderen, nu doe ik alles met 
mijn handen.” Ik merk het als ik bij 
binnenkomst van Hein een stevige 
hand krijg.
Twee zaken waren van belang om 
de eerste stappen in Friesland te 
laten slagen, zo maak ik op uit Heins 
beschrijving van de opbouw van zijn 
zaak. In de eerste plaats kozen hij 
en zijn familie ervoor niet te gaan 
wonen bij het werk. “Toen we hier 
kwamen hebben we eerst een aantal 
maanden in twee caravans gewoond. 
Daarna hebben we een huis gekocht 
in het centrum van Dokkum. Heel 
bewust hebben we niet gekozen 
voor een plek op het platteland.  
We spreken immers geen Fries en  

recreatieondernemer in Oostmahorn en Kollum en voorzitter 
Toeristisch Ondernemers Overleg Lauwersland

Pionier

Hein Pols

“We hebben een huis gekocht in het centrum 
van Dokkum. Heel bewust hebben we niet geko-
zen voor een plek op het platteland. We spreken 
immers geen Fries en we wilden wel aanspraak 
hebben. Intussen corrigeren mijn kinderen me 
als ik Fries probeer te spreken.”
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we wilden wel aanspraak hebben.  
Intussen corrigeren mijn kinderen 
me als ik Fries probeer te spreken.” 
In de tweede plaats koos Hein voor 
het lidmaatschap van de lokale  
Rotaryclub. “In Rotterdam was ik 
lid en dus was het heel vanzelfspre-
kend om me bij de club van Dokkum 
aan te sluiten. Ineens kende iedereen 
me en was ik geen buitenstaander 
meer. Ik ben redelijk extravert en 
daarom werd ik vrij snel gevraagd 
mee te doen aan discussies over 
de toekomst van het gebied en 
bovendien werd ik bij toeval ook 
nog voorzitter van de TOOL, het 
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loods in Dokkum, veertig ‘varende 
eenheden’ van uiteenlopend type  
en is hij op het Lauwersmeer de 
groot ste als het gaat om de verhuur 
van valken, een bepaald type zeil-
boot. Op het moment is hij bezig  
met de bouw van een grotere loods 
in Kollum en zal hij vertrekken uit 
Dokkum. Voorzichtig bespreekt 
Hein met zijn oudste zoons de 
moge lijkheid tot jachtbouw. Als 
dat van de grond komt is hij heel 
blij, want Hein heeft een opleiding 
scheepsbouw aan de TU Delft afge-
rond en zijn zoon volgt een soort-
gelijke, nieuwe opleiding aan de  
hogeschool in Leeuwarden. “Zo 
ver is het echter nog lang niet. Eerst 

moeten ze hun studie afmaken en, 
wat belangrijker is, ze moeten eerst 
maar eens voor een andere baas  
werken.”
Hein lijkt zich weinig zorgen te 
maken over de vraag waar zijn activi-
teiten in de haven van Oostmahorn, 
op het Lauwersmeer of op de Wad-
denzee botsen met nieuwe regels 
met betrekking tot de bescherming 
van de natuur, zoals Natura 2000. 
Hij stoort zich wel aan de gevolgen 
van het feit dat de grens tussen de 
provincies Groningen en Friesland 
dwars door het Lauwersmeer loopt. 
“Ze weten van beide kanten niet 
waar ze mee bezig zijn. Zo sprak ik 
onlangs niet alleen een ambtenaar 

www.waddeninzicht.com
www.tool-lauwersland.nl

Toeristisch Ondernemers Overleg 
Lauwersland.” Bij veel bewoners van 
de streek bespeurt hij echter een  
weinig positieve kijk op de kansen 
van de regio. Hein spreekt in dit 
verband van de volksaard van een 
zieltogende streek.
Aan zijn eigen toekomst en die van 
zijn familie bouwt Hein met veel 
energie verder, zoveel is wel duide-
lijk. Hij begon in 2005 met de huur 
van kaderuimte in de haven van 
Oostmahorn en de verhuur van een 
klein aantal uit Engeland geïmpor-
teerde, tweedehands bootjes die  
geschikt zijn voor gebruik op de 
Waddenzee. Intussen heeft hij een 
eigen paviljoen bij de haven, een 

van de provincie Groningen die niets 
wist van de plannen tot gebiedsont-
wikkeling in Dongeradeel (Fries-
land), maar ook een ambtenaar van 
de gemeente Dongeradeel die met 
Europees geld aan gebiedsmarketing 
werkte zonder daar de gemeente De 
Marne (Groningen) bij te betrekken. 
Eigenlijk voel je nog steeds dat men 
vroeger niet over het water kwam. 
Als buitenstaander switch je makkelij-
ker heen en weer.”
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ficeren zich met de eigen stad, dorp 
of streek en letten dus op kwaliteit.” 
Uit de woorden van Silvester maak 
ik op dat het midden- en kleinbedrijf 
het in de streek niet gemakke lijk 
hebben. In de dorpen staan bestem-
mingsplannen uitbreiding en nieuw-
bouw veelal in de weg. “Daar moet 
je meer problemen opzoeken om 
oplossingsrichtingen te vinden.  
Een bouwbedrijf bijvoorbeeld kan 
uitbreiden op een plek waar je  
een sloperij kwijt wil.” In de stad 
Dokkum zelf ligt de situatie anders.  
Daar wordt gewerkt aan de aanleg 
van een nieuw industrieterrein. 
“Maar het wordt de bedrijven 
niet makkelijk gemaakt om hier te 
blijven. De provincie zet namelijk 
vooral in op de ontwikkeling van 
industrieterreinen bij Heerenveen 
en Drachten. De grondprijzen liggen 
daar door subsidie tientjes per vier-
kante meter lager. Als hier nog meer 
bedrijven vertrekken, wordt het  
lastig om mensen vast te houden, 
niet alleen hier in Dokkum maar 
in de hele omgeving. En de dorpen 
staan er al zo slecht voor.”

Foto’s van twintig achterhoofden, 
dat is wat ik zie als ik de lijst met  
medewerkers bekijk op de website 
van Adema Architecten. Deze eigen-
zinnigheid is typerend voor het 
bureau, zo blijkt als ik spreek met 
Silvester Adema, de zoon van de 
grondlegger van het bedrijf. In het 
werk van de vijf architecten van het 
bureau spelen niet alleen externe op-
drachten een rol, maar ook opdrach-
ten die ze zelf verzinnen. Op hun 
vele tochten door het gebied probe-
ren de partners in de maatschap  
bouwkundige en stedenbouwkun-
dige opgaven te identificeren. Waar 
staat iets moois leeg? Waar staat 
iets waardevols te verkrotten? Waar 
neemt niemand verantwoordelijk-
heid? Waar kan een particulier gehol-
pen worden met kennis en expertise? 

Vader en zoon Adema doen het uit 
betrokkenheid bij de geschiedenis,  
identiteit én toekomst van het  
gebied.
De projecten die het bureau zelf aan-
jaagt, hebben meestal een cultuur-
historische component. Het zijn 
projecten van de lange adem: het 
organiseren van brede support duurt 
vaak jaren en budgetten zijn klein. 
Het is in de eerste plaats mensen-
werk en veel minder een ontwerp-
opgave. Verschillende projecten die 
tot een goed einde zijn gekomen 
passeren in ons gesprek de revue: 
bijvoorbeeld het bezoekerscentrum 
Het Garnalenfabriekje in Nes, de 
Sûkerei in Damwoude en het kunst-
project Bonifatiusroute in Dokkum. 
Andere zaken staan in de steigers, 
zoals de Schierstins te Veenwouden. 

architect bij Adema 
Architecten, Dokkum

Geldgestuurd

Silvester Adema

“De bouw van nieuwe bijgebouwen bij boerderijen wordt niet als een  
ontwerpopgave gezien. Dat is een technische kwestie, geheel gestuurd 
door geld. De regelgeving wordt helemaal op de bedrijfseconomische 
opgave afgestemd. Het belangrijkste is dat die boerenbedrijven over-
leven; daar ligt de politieke prioriteit.”
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“Er zijn ook initiatieven die misluk-
ken. Hier in Dokkum stonden nog 
de resten van een historische molen 
maar die zijn nu net opgeruimd. 
Daar hebben we vijftien jaar tijd en 
energie in gestoken, maar de restau-
ratie is niet van de grond gekomen. 
Voor sommige zaken wordt Dokkum 
overvraagd. Het is een stad tussen 
servet en tafellaken. Ze heeft maar 
13.000 inwoners maar een verzor-
gingsgebied van wel 80.000.”
Ik ben vooral benieuwd naar de 
bemoeienis van het bureau met 
agrarische architectuur. Immers, de 
nieuwbouw op boerenerven heeft 
een grote invloed op het aanzien van 
het open platteland van het Friese 
Noorden. “We houden ons vrijwel 
niet bezig met de bouw van stallen 
en schuren. Dat is een monopolie van 

enkele agrarische bouwbedrijven  
zoals de firma Lont uit Sint-Anna-
parochie. De bouw van nieuwe 
bijgebouwen bij boerderijen wordt 
niet als een ontwerpopgave gezien. 
Dat is een technische kwestie, geheel 
gestuurd door geld.” Over het beleid 
van de overheid is Silvester op dit 
vlak niet te spreken. “Ik zit in de  
welstandscommissie maar die heeft  
weinig mogelijkheden om er invloed 
op uit te oefenen. De regelgeving 
wordt helemaal op de bedrijfsecono-
mische opgave afgestemd. Het  
belangrijkste is dat die boeren-
bedrijven overleven; daar ligt de  
politieke prioriteit.” Overigens is 
mijn gesprekspartner van mening 
dat met een betrekkelijk kleine  
investering veel meer kwaliteit te  
realiseren is. Niet door in te grijpen 
in het technisch ontwerp, dan zou 
het inderdaad te veel gaan kosten, 
maar wel in plaats, kleur en details.
Adema Architecten werkt wel veel 
voor productiebedrijven in Dokkum 
en omgeving. “Je moet beseffen dat 
het veelal gaat om betrekkelijk kleine 
familiebedrijven met een lange ge-
schiedenis in het gebied. Die identi-
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Een rondgang door het dorp maakt 
het duidelijk: er zijn weinig winkels. 
Niet ongebruikelijk voor de vele 
kleine dorpjes van het Friese platte-
land, maar het gaat hier wel om Hol-
werd (1.630 inwoners), na Dokkum 
de tweede kern – van 29 – binnen de 
omvangrijke gemeente Dongera-
deel (24.710 inwoners). Bindert 
Verbeek somt op: “De laatste bakker 
is onlangs gesloten, de fietsenmaker 
is zeventig en heeft geen opvolger, 
en zaterdag stopt de SRV-man. In de 
laatste jaren zijn een groenteboer, 
een slager, een platenzaak, een instal-
lateur en een bloemenzaak verdwe-
nen. Wat overblijft in het dorp is 
een kapsalon, een woonwinkel en 
mijn supermarkt.” Binderts COOP 

eigenaar COOP Verbeek, 
Holwerd, en bestuurslid 
Ondernemersvereniging 
Holwerd en omstreken

Vijf voor twaalf
Bindert Verbeek

Achterover leunen is voor Bindert geen optie. Hij is namelijk 
niet blind voor de ernstige problemen van het dorp. Het gaat 
niet alleen om het gebrek aan voorzieningen en de gebrek-
kige leefbaarheid maar ook om vergrijzing en het vertrek van 
veel dorpsbewoners. “Er staan op het moment wel 38 huizen 
te koop.”
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is wel splinternieuw. “Ik ben 30 jaar 
geleden begonnen met een SRV-
wagen. Twaalf jaar geleden heb ik die 
verwisseld voor een vaste winkel in 
Blija, en weer vier jaar later voor een 
bestaande winkel in Holwerd. Om 
de concurrentie aan te kunnen met 
winkels in Dokkum moest ik in 2004 
nieuwe plannen maken: nieuwbouw, 
drie keer zo groot als voorheen. Nu 
doet het in prijs en aanbod niet meer 
onder voor een supermarkt in de 
stad. De winkel voorziet nu in de 
behoefte van een flink gebied.” De 
exploitatie van de zaak staat voor 
hard werken, samen met vrouw, 
zoon, dochter, vier vaste krachten en 
vijftien parttimers.
Achterover leunen is voor Bindert 



geen optie. Hij is namelijk niet blind 
voor de ernstige problemen van het 
dorp. Het gaat niet alleen om het 
gebrek aan voorzieningen en de ge-
brekkige leefbaarheid maar ook om 
vergrijzing en het vertrek van veel 
dorpsbewoners. “Er staan op het 
moment wel 38 huizen te koop. Het 
is vijf voor twaalf.” Met gloed vertelt 
hij welke mogelijkheden het dorp 
heeft en wat het dorp te doen staat. 
Met 38 ondernemers werkt Bindert 
aan de Holwerder Fiersichten (Ver-
gezichten). “Het antwoord op onze 
problemen kan alleen liggen in de 
ontwikkeling van het toerisme en de 
recreatie. Er zijn geen alternatieven. 
Iedereen rijdt voorbij aan ons dorp, 
naar en van de boot naar Ameland. 
We moeten toch iets mee kunnen 
pikken van die anderhalf miljoen 
overtochten? Daarnaast biedt de 

omgeving van Holwerd groen, rust 
en ruimte. De mensen moeten het 
wel ontdekken. Ik denk daarbij ook 
aan de kwelders, maar veel mensen 
kennen die niet. Als je daar in het 
buitendijkse gebied rondloopt, hoor 
je je eigen hart kloppen.” Bindert  
gelooft niet dat de keuze voor recrea-
tie concurrentie betekent met de 
eilanden of andere gebieden aan 
de kust. Het is een groeimarkt. De 
generatie van de babyboom gaat met 
pensioen, heeft veel geld te besteden 
en hecht juist aan de kwaliteiten die 
Holwerd in de aanbieding heeft. Het 
toerisme op de eilanden boet aan 
kwaliteit in doordat het te massaal  
en te duur wordt, zo houdt mijn  
gesprekspartner me voor.
Ideeën om toeristen te trekken en 
onderdak te bieden zijn er binnen 
het dorp te over. “We hebben in 

www.coopverbeek.nl
Voor ‘Holwerder Fiersichten’,  
zie www.holwerdonline.nl.

Nederland twee grote pieren, één 
in Scheveningen, en de andere …? 
Juist, in Holwerd, en we doen er 
niets mee!” Bindert kijkt met enige 
jaloezie naar de positieve effecten 
van Esonstad op de werkgelegenheid 
en de omzet van de middenstand van 
Oostmahorn en Anjum. “Ik denk 
hardop na over een tweede Esonstad. 
Niet letterlijk natuurlijk. Ik wil 
een combinatie van twee plannen. 
Enerzijds een nieuw vakantiepark 
dat ruim is opgezet en groen is aan-
gekleed. Anderzijds een versterking 
van het historisch karakter van 
Holwerd, met uitgebreide mogelijk-
heden om er toeristisch te verblijven. 
Misschien kunnen we zelfs wel den-
ken aan het opnieuw voor scheepjes 
toegankelijk maken van de oude 
haven.”
Bindert is ongeduldig en hij wil  

duidelijkheid. “Holwerd wordt  
binnen Dongeradeel als proef gezien 
voor nieuwe vormen van gebieds-
ontwikkeling. Zoals het hier gaat, 
moet het straks ook in de andere 
kernen gaan. Maar dan wil ik wel 
van de gemeente weten wat ze me 
te bieden heeft. Laatst moest ik aan 
een gemeenteambtenaar wel drie 
keer vragen naar mogelijkheden tot 
subsidiëring. Hij gaf geen antwoord 
tot ik een beetje boos werd. Hij zei: 
‘In financieel opzicht niets.’ Goed, 
dan weet ik dat! Ik wist toch al dat ik 
in zee moet met de gedeputeerde en 
met een projectontwikkelaar. Op dat 
soort mensen stap ik zelf af.”
Ik vraag Bindert aan het einde van 
het gesprek naar de oorsprong van 
zijn ondernemerszin. Hij vertelt 
me over zijn vader, die de eerste was 
met een rijdende winkel. “Hij heeft 

ergens in de jaren vijftig of zestig 
wakker gelegen van een lening van 
17.000 gulden voor de aankoop  
ervan. Maar uiteindelijk had hij er 
drie en een vaste winkel. Van hem 
heb ik geleerd dat je altijd je broek 
moet kunnen ophouden.”
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‘Ecolana’ is een samenwerkingsver-
band van vier agrariërs in het gebied 
tussen Ternaard en Holwerd. Ik lees 
op de website dat de deelnemers 
samen “een gemengd bedrijf willen 
vormen, waarin voedselveiligheid, 
kwaliteit, dierenwelzijn, milieu, 
natuur en recreatie centraal staan”. 
Kees van der Bos en Jan Idsardi,  
beiden akkerbouwer, hebben deze 
ambitie in 2001 geformuleerd, 
samen met twee collega’s die respec-
tievelijk rundvee en schapen houden. 
“Waarom hebben jullie Ecolana 
opgericht en waar staan jullie nu?”, 
vraag ik Kees en Jan. Kees: “Het was 
ons eind jaren negentig duidelijk 
geworden dat de samenleving steeds 
kritischer kwam te staan ten opzich-
te van de traditionele, grondgebon-
den landbouw. We hebben ons toen 
ten doel gesteld binnen vijftien jaar 
een bedrijfsvorm te ontwikkelen die 
zou kunnen rekenen op breed maat-
schappelijk draagvlak, een license to 
produce. We hadden grootse plannen 
en de provinciale politiek had bij  
ons forse financiële verwachtingen 
gecreëerd. Van subsidiëring kwam 
echter niets terecht want ons initia-
tief paste toen in geen enkele rege-
ling of programma! Dat was een 
enorme teleurstelling, maar achteraf 
denk ik dat het goed is geweest. We 
hebben stap voor stap onze ideeën 
kunnen uitwerken en uiteindelijk 
hebben we in partjes een flinke hoe-
veelheid subsidie gekregen. Belang-
rijker was echter de kennis die ons 
door een reeks van enthousiaste sup-
porters ter beschikking is gesteld.”
Oorspronkelijk, zo lees ik op de web-
site, bestond het plan om met vier 

bedrijven een kringloop voor voer, 
mest en grond te realiseren die  
voor 80% gesloten is. Wat is daarvan 
terecht gekomen? Opnieuw Kees: 
“Je verrast me met die uitspraak, die 
was ik vergeten, maar dat was inder-
daad onze oorspronkelijke doelstel-
ling. Als het gaat om de mest is ons 
dat onderling gelukt, we hebben 
samen zelfs ruimte voor de afzet van 
mest van buiten onze groep. Ik denk 
dat we als eerste in Nederland een 
oplossing hadden voor de nieuwe 
mestregels. Het probleem ligt, denk 
ik, bij het veevoer. Mijn collega met 
rundvee koopt nog steeds forse hoe-
veelheden krachtvoer: wij kunnen 
met onze granen niet op tegen de 
lage wereldmarktprijzen. Voer uit 
bijvoorbeeld Brazilië is goedkoper 
dan wat wij produceren. Maar als je 
kijkt naar onze mineralenbalans  
zitten we toch in de buurt.”
Kees en Jan maken me tijdens het 
gesprek duidelijk dat hun samenwer-
king niet alleen op dat soort ‘harde’  
doelen afgerekend moet worden. 
Kees: “Er komen zo veel veranderin-
gen op je af, dat kun je niet alleen 
aan. Daar zit de waarde van de 
samen werking. We maken gebruik 
van elkaars kwaliteiten.” Jan vult 
aan: “Je kunt je wel met veel energie 
verzetten tegen nieuwe regels en 
nieuw beleid maar dat levert vrijwel 
nooit iets op. Op z’n best kun je 
soms wat bijschaven. Dus hebben 
we gezegd: we laten ons niet in het 
defensief drukken; we denken mee 
met de trend. Dat betekent dat je op 
zoek gaat naar politieke steun, naar 
mensen met kennis, maar ook dat je 
bij je idee- en planvorming poten-

agrarische ondernemers in 
Holwerd/Ternaard en leden van 
de Vereniging Ecolana

License to produce Kees van der Bos en Jan Idsardi
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tiële tegenstanders uitnodigt, juist 
ook uit de hoek van de natuur- en 
milieubescherming.”
De moeilijkste stap lag voor de 
deelnemers eigenlijk helemaal bij 
het begin. In het boerenbedrijf is al 
decennia sprake van een hoge mate 
van specialisatie, waardoor het moei-
lijk is geworden over de grenzen van 
de verschillende specialismen heen 
te kijken. Een gemeenschappelijk 
bouwplan veronderstelt echter dat 
je in elkaars keuken kijkt. Dat ligt 
gevoelig, ook al werkten de vaders 
van Kees en Jan al tientallen jaren 
samen op het gebied van machines 
en arbeid. De boeren van Ecolana 
hebben daarbij geprofiteerd van een 
buitenstaander, een expert op het 
gebied van bodems die voor allen 
interessant was. Hij bood bij een 
gemeenschappelijk bezoek aan alle 
akkers en weilanden inzicht in de 
structuur en samenstelling van de 
akkerlaag en kwam met voorstellen 
voor de bewerking ervan. 
Toch blijkt er tijdens het gesprek wel 
degelijk sprake van een taboe. Veel 
is onderling bespreekbaar maar men 

bemoeit zich niet met de investerin-
gen die niet behoren tot het eigen 
specialisme. Terwijl individuele 
risico’s toch kunnen doorwegen in 
het succes van het samenwerkings-
verband. Ik vraag Kees en Jan dan 
ook naar de mogelijkheid dat het 
samenwerkingsverband in de toe-
komst één bedrijf gaat vormen. “Zo 
is het inderdaad een keer in de krant 
gekomen”, meldt Jan. “Maar dat is 
absoluut niet de bedoeling want 
het heeft geen extra voordelen en 
er is helemaal geen noodzaak toe.” 
Beide heren sluiten echter niet uit 
dat erfopvolging in de toekomst om 
nieuwe antwoorden vraagt. Kees: 
“We hebben wel te maken met een 
noodzaak om door te groeien, en 
dan gaat het om forse hoeveelheden 
grond. Er zal ongetwijfeld aanbod 
zijn maar aankoop is voor ons geen 
gemakkelijke zaak. Daarom zijn we  
nu bezig met een grondfonds, waar-
van de basisgedachte is dat investeer-
ders rendement halen door een jaar-
lijkse ‘pacht’ en een fiscaal voordeel 
omdat het ‘groene’ grond betreft. 
Dat wil zeggen: onze zorg voor de 

grond betekent dat natuur- en  
cultuurhistorische waarden in stand 
blijven. De eigenaren weten ook  
om welk stuk grond het gaat.” De 
leden van Ecolana hebben al vier  
jaar geleden hun ideeën voor zo’n 
fonds met een grote groep boeren, 
politici en beleids makers gedeeld, 
maar er is nog weinig voortgang 
geboekt. Hoewel: “We mogen”, zo 
vertelt Kees enthousiast, “op 24 april 
onze plannen presenteren voor de 
vaste kamercommissie en ons is  
beloofd dat minister Verburg het 
mee zal nemen in het kamerdebat 
over de vergroening van het belas-
tingstelsel.”

“Het was ons eind jaren negentig duidelijk  
geworden dat de samenleving steeds kritischer 
kwam te staan ten opzichte van de traditionele, 
grondgebonden landbouw. We hebben ons toen 
ten doel gesteld binnen vijftien jaar een bedrijfs-
vorm te ontwikkelen die zou kunnen rekenen op 
breed maatschappelijk draagvlak.”
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Met twintig studenten heeft Hans 
Renes een week lang onderzoek ge-
daan naar het cultuurlandschap van 
Terschelling. We ontmoeten elkaar 
in café Zeezicht, dicht bij de veerha-
ven van Terschelling. Hij zit te wach-
ten op de eerstvolgende boot terug; 
ik ben zojuist aangekomen. Directe 
aanleiding voor ons gesprek is het 
rapport dat Hans in 2007 samen met 
een collega schreef over de wijze 
waarop Staatsbosbeheer omgaat met 
de stuifdijken, naaldhoutbossen, 
duinweilanden, bunkercomplexen, 
eendenkooien en elzensingels op 
Terschelling. De natuur vormt in 
Nederland een gevestigd belang: 
herstel en behoud is op alle niveaus 
in regels, beleid en subsidieregelin-
gen vastgelegd. Maar hoe staat het 
met het behoud van het cultuurland-
schap?
“Ik denk dat er tussen Staatsbosbe-
heer en de bevolking een haat-liefde-
verhouding bestaat. De mensen  
weten natuurlijk dat Staatsbos-
beheer al heel lang heel veel voor ze 
doet, maar soms komen ze ‘de Staat’, 
want zo noemen ze de al jaren gele-
den verzelfstandigde organisatie nog 
steeds, tegen. Staatsbosbeheer heeft 
zowat tweede derde van het eiland in 
bezit of beheer en geeft uitvoering 
aan nieuwe regelgeving en nieuw 
beleid op het gebied van de natuur-
bescherming en natuurontwikke-

ling. De organisatie behoort, zo is 
het gevoel, tot de buitenstaanders 
die wel even komen vertellen hoe 
het moet. De eilanders zijn bang dat 
ze geleidelijk van het grootste deel 
van het eiland worden verbannen en 
genoegen moeten nemen met het 
agrarische gebied en de dorpen.” We 
bekijken samen een artikel in het 
laatste nummer van de Harlinger  
Courant. Nieuwsblad voor het wadden-
gebied, waaruit blijkt dat men zich 
daar nog niet bij heeft neergelegd. 
De krant maakt melding van een  
forse strijd over de vraag of de 
strandpaviljoens van Hoorn en  
Oosterend het hele jaar open mogen  
blijven, terwijl ze nu tussen 1 novem-
ber en 1 april gesloten moeten zijn. 
Hans: “De provincie zegt nee, onder 
verwijzing naar de aantrekkende 
werking van strandrijders en de 
overtreding van regels uit Natura 
2000; gemeente en ondernemers 
zeggen ja, omdat ze het zien als een 
logisch antwoord op de seizoensver-
lenging. Het is ook wel gek om juist 
voor de winter, buiten het voor de 
natuur belangrijke groei- en broed-
seizoen, de nadruk te leggen op abso-
lute rust. Twee van mijn studenten 
hebben zich in de problematiek  
verdiept. Daar kwamen pissige reac-
ties op van instanties die bang waren 
dat we een ingewikkeld proces  
zouden verstoren.”

historisch geograaf, Universiteit 
Utrecht en Vrije Universiteit 
Amsterdam

Verhaal

Hans Renes

“Mensgemaakte natuur heeft vaak een enorme 
ecologische waarde en met een goed beheer 
kan je die in stand houden. Het grappige is dat 
ik merk dat de mensen van Staatsbosbeheer  
het publiek vaak ook veel meer vertellen over  
de geschiedenis van het gebied dan over de 
flora en de fauna.”
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“Maar in je rapport lees ik dat Staats-
bosbeheer niet alleen staat voor het 
natuurbelang maar zeker ook oog 
heeft voor het cultuurlandschap en 
het behoud en beheer ervan.” “Ja, dat 
klopt”, antwoordt Hans. “Op lande-
lijk beleidsniveau merkte ik zo’n tien 
jaar geleden een verandering. Men 
nam langzaam afscheid van de radi-
cale natuurontwikkeling zoals Frans 
Vera die bijvoorbeeld voorstaat. Op 
lokaal niveau, bij de beheerders en 
de boswachters, bestond er eigenlijk 
altijd al grote belangstelling voor 
de wijze waarop het landschap door 
mensenhand was gevormd. Zij zien 
in tegenstelling tot grote groepen 
ecologen helemaal geen conflict  
tussen het in samenhang handhaven 
van cultuurhistorische waarden 
en natuurwaarden. Mensgemaakte 
natuur heeft vaak een enorme ecolo-
gische waarde en met een goed 
beheer kan je die in stand houden. 
Het grappige is dat ik merk dat de 
mensen van Staatsbosbeheer het 
publiek vaak ook veel meer vertellen 
over de geschiedenis van het gebied 
dan over de flora en de fauna. Ik denk 
dat je die voorkeur van het publiek 
ook ziet in de literatuur die wordt 
aangeboden in de lokale boekhandel. 
De natuurbeweging heeft iets verlo-
ren toen haar overigens zeer legitie-
me belang in regels, instituties en 
geldstromen werd vastgelegd. Voor 

veel mensen is natuur iets van buiten 
geworden: verhalen over en uit het 
verleden zijn van henzelf.”
“Wat heb je geleerd van je Terschel-
linger studie over en voor Staatsbos-
beheer?”, vraag ik Hans. “Twee 
dingen. In de eerste plaats heb ik op-
nieuw gezien dat bij het ontbreken 
van regels het behoud van het histo-
risch cultuurlandschap alleen maar 
vorm krijgt als je de gebruikers, de 
omwonenden en de lokale bevolking 
er serieus bij betrekt. Daar hebben 
ze gelet op hun belangen ook recht 
op. Maar het is ook helemaal niet 
lastig: de mensen beschikken over 
veel kennis en expertise en ze vinden 
het leuk. In de tweede plaats merkte 
ik voor het eerst dat je ook iets moet 
doen als een project niet doorgaat, 
bijvoorbeeld doordat subsidie uit-
blijft. Voor het herstel van Terschel-
linger elzensingels was een Europese 
subsidie aangevraagd in het kader 
van Leader+, maar die was buiten 
de schuld van Staatsbosbeheer niet 
toegekend. Dat was bij de andere 
partners niet bekend en zij leefden 
met het idee dat Staatsbosbeheer  
er zelf geen geld voor over had.  
Die onterechte zwartepiet had voor -
ko men kunnen worden met een  
simpel ‘exitgesprek’.”

Het besproken rapport is: 
Staatsbosbeheer 2008,  
Cultuurhistorische elementen 
regio Noord, externe audit.
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“In onze duizendjarige, rijke, mari-
tieme historie heeft de Friese zee-
vaartschool ‘Willem Barentsz’, mede 
door de sterke zeevarende traditie 
van de Terschellingers, een voor-
name rol gespeeld”, zo lees ik in een 
oud nummer van het tijdschrift van 
de vereniging van oud-leerlingen. 
Mijn eerste vraag aan Menno Beers, 
die in het uniform van de koopvaar-
dij voor me zit, is dan ook of hij van 
Terschelling of een ander eiland af-
komstig is. “Nee, ik kom uit Noord-
Holland, uit Hoorn; tot mijn elfde 
heb ik gewoond in Tuitjehoorn.” 
“Ken je studenten die van de eilan-
den afkomstig zijn?”, luidt mijn  
vervolgvraag. Tot mijn verbazing 
– de vierjarige opleiding kent de laat-
ste jaren een instroom die oploopt 
naar honderd studenten per jaar – 
kent hij er maar één, een jongen van 
Terschelling. Het vrijwel ontbreken 
van eilander leerlingen wordt beves-
tigd door de conciërge, die wél van 

het eiland afkomstig is en jarenlang 
op de Holland-Amerika Lijn heeft 
gewerkt. Menno geeft me als verkla-
ring dat veel Terschellinger kinderen 
kiezen voor het vmbo omdat alleen 
dat schooltype op het eiland is ver-
tegenwoordigd. “Met vmbo alleen 
voldoe je niet aan de toelatingseisen 
van het instituut. Misschien dat ze 
op basis daarvan wel een maritieme  

student Maritiem Officier 
aan het Maritiem Instituut 
Willem Barentsz (Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden), 
Terschelling

Meisjes

Menno Beers

Een groep van 250 studenten of meer is niet iets wat je over  
het hoofd ziet in een dorp zoals West-Terschelling (circa 2.500 
inwoners). “Er bestaat op het moment wel een goede verstand-
houding met de jeugd van het dorp en het eiland, maar dat is wel 
anders geweest. We kunnen zo weer tegenover elkaar staan.  
De reden? Heel eenvoudig: meisjes.”
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opleiding op mbo-niveau volgen, 
maar die is in Harlingen. Ik weet 
het niet. Eilanders die wel naar de 
wal gaan voor een hogere opleiding 
komen daar ongetwijfeld in aanra-
king met een veel groter aanbod in 
beroepen en keren daarom niet meer 
terug.”
Ik ben benieuwd waarom Menno 
voor de hbo-opleiding tot maritiem 

officier heeft gekozen. Zijn moeder 
werkt bij de belastingdienst en zijn 
vader als leraar in het vmbo. Ook 
zijn twee broers kiezen vrijwel zeker 
voor een ander beroep. ‘In het bloed’ 
zit het dus niet. Wat is het dan wel? 
Enthousiast vertelt Menno over zijn 
jarenlange bezoek als kind aan de 
vlootdagen in Den Helder en over 
de verhalen van een buurman die bij 
de onderzeedienst werkte. Eigenlijk 
wilde Menno bij de Marine, maar na 
een tip van een vriend ging hij kijken 
bij Willem Barentsz. Wat hij zag tij-
dens de open dagen beviel hem. “Het 
is een brede opleiding met een goed 
toekomstperspectief. Het gaat hier 
niet alleen om weten, maar vooral 
ook om kunnen.” In de eerste twee 
leerjaren zitten alle studenten op een 
campus – het moderne woord voor 
internaat, zo meldt de conciërge me 
met een ironische ondertoon. “We 



zitten op een prachtige plek aan het 
wad, we zien elkaar voortdurend en 
helpen elkaar.”
Alle studenten zijn lid van de studen-
tenvereniging, waarvan Menno  
penningmeester is. Een groep van 
250 studenten of meer is niet iets 
wat je over het hoofd ziet in een 
dorp zoals West-Terschelling (circa 
2.500 inwoners). “Er bestaat op het 
moment wel een goede verstand-
houding met de jeugd van het dorp 
en het eiland, maar dat is wel anders 
geweest. We kunnen zo weer tegen-
over elkaar staan. De reden? Heel 
eenvoudig: meisjes.” De conciërge 
voegt – zonder ironie – toe: “De 
meisjes zijn onder de indruk van het 
uniform, dat weet ik van mijn zusje.”
Met welke ontwikkelingen wordt 
hij in zijn opleiding geconfronteerd? 
Hij noemt er drie: modernisering, 
het varen met steeds meer buiten-
lands personeel en de zorg voor het 
milieu. Over het laatste: “Er gaat in 
de scheepvaart nog steeds veel ‘over 
de muur’, dat wil zeggen overboord, 
maar hier horen we wel wat de scha-
delijke gevolgen zijn en welke hoge 
boetes er worden opgelegd. Op basis 
van onze kaarten weten we precies 
waar we aan welke regels gebonden 
zijn. In Alaska is zelfs de uitstoot van 
uitlaatgassen verboden.” In de oplei-
ding wordt het wad gebruikt om de 
leerlingen vertrouwd te maken met 
de flora en fauna van kustgebieden. 
Menno wijst naar buiten, naar een 
lange en brede donkergrijze streep 
op enkele honderden meters van de 
dijk. “Kijk, daar liggen grote banken 
Japanse oesters. Dat is een soort  
die met ballastwater uit het Verre 
Oosten naar Europa en naar hier 
is gekomen.” Hij – of, bij navraag, 
de con ciërge – heeft ze nog nooit 
gegeten.
Over zijn toekomst maakt Menno, 
nu 19 jaar, zich in het geheel geen 
zorgen. Buiten het feit dat hij in www.nhl.nl/maritiem

zijn tweede jaar nog vakken uit de 
propedeuse moet afronden. Werk-
gevers vechten om afgestudeerden. 
Het liefst wordt hij werkzaam in het 
vervoer van groot stukgoed. “Daar 
moet je zelfstandig aan rekenen om 
te komen tot een veilige belading.” 
Overigens zal hij na tien of vijftien 
jaar de grote vaart vaarwel zeggen 
en zal hij kiezen voor een kantoor-
baan aan de wal. “Hopelijk komt 
er een gezinnetje.” Misschien dat 
hij doorgaat tot zijn vijftigste of 

vijfenvijftigste, maar dan moet het 
hem heel goed bevallen. Waar komt 
hij dan terecht? Wat ziet hij als zijn 
thuisbasis? Is Terschelling een optie? 
“Nee, na mijn studie ga ik, denk ik, 
terug naar mijn ouders, naar Hoorn. 
Als student ben ik hier weliswaar 
ingeschreven en ik mag dat ook na 
mijn studie blijven, maar ik blijf niet 
op Terschelling. Misschien als ik oud 
ben”, zegt hij gekscherend. “Of ”, zo 
voegt de conciërge toe, “als je hier 
een meisje vindt.”
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We horen twee mensen hard lachen, 
boven in het museum. “Als ik weet 
in welke hoek ze staan, kan ik je 
precies vertellen wat hun aandacht 
heeft getrokken. Zo ligt er boven een 
enorme blauwe dildo met het bordje 
‘goedgekeurd door de Nederlandse 
vereniging van huisvrouwen’. Toen 
ik dat ding op een ochtend op het 
strand vond, wist ik eerst helemaal 
niet wat het was. Toen ik het door-
had gooide ik hem weg, maar mijn 
vrouw zei: ‘Neem nou maar mee, 
want ik weet zeker dat je er straks 

voor teruggaat.’ Ze had gelijk, ik 
neem alles mee van het strand.”
Het Wrakkenmuseum van Hille van 
Dieren geniet intussen internationa-
le belangstelling. Volgens de Canade-
se kunstenaar en wetenschapper 
Donald Lawrence is het een initiatief 
dat vraagtekens plaatst bij de belang-
rijkste kenmerken van het klassieke 
museum en daarmee een uitnodiging 
vormt opnieuw na te denken over 
vorm en functie van het museum. 
Het Wrakkenmuseum is volgens 
Lawrence een bron van inspiratie 
voor de vormgeving van wat in het 
Engels een inclusive museum heet: 
een museum dat bedoeld is voor een 
veelheid aan publieksgroepen, expe-
rimenteert met andere vormen van 
interactie en uiteenlopende verhalen 
wil vertellen.

eigenaar van het Wrakken-
museum in Formerum, 
Terschelling, en lid duikteam 
Ecuador

Dildo

Hille van Dieren

Het museum kent een lange voorgeschiedenis 
die teruggaat tot in de jaren zeventig. “Het is  
begonnen met een kleine vitrine in ons café. 
Stapje voor stapje is het groter geworden.  
Zonder plan. Ik doe wat in me opkomt.”

20

“Inderdaad, ik heb wel eens echte 
museummensen op bezoek gehad en 
die vertellen me dan dat ik het doe 
zoals het niet moet. Ik heb daar geen 
boodschap aan. De meeste musea 
vind ik steriel, saai en ik kan bij de 
objecten nooit vinden wat het is.  
Onlangs was ik toevallig in het  
Teylers Museum in Haarlem getuige 
van een ingewikkelde discussie over 
de belichting van een object. Twee 
museummedewerkers kwamen 
er niet uit. Maar als ik een mooi 
voorwerp heb, dan zet ik daar een 
lampje op!” Ik vraag Hille naar zijn 
uitgangspunten. “Ik neem mijn 
kleinkinderen als uitgangspunt; zij 
moeten het leuk vinden.” Intussen 
trekt het museum meer dan 20.000 
bezoekers per jaar. Uit een recente 
enquête, zo vult zijn zoon aan, zou 
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jaren geleden is dit met succes bij  
de rechter aangevochten. Door een 
bewoner van de vaste wal die over 
het strand van Ameland wilde rijden. 
Er mag niet worden gediscrimineerd  
op basis van gemeentelijke herkomst.  
Voor elf euro kan iedereen tegen-
woordig bij de gemeente Terschel-
ling een vergunning krijgen om op 
het strand te rijden, van 1 november 
tot 1 april. De vraag is waar de wal 
het schip keert. Ik hoor namelijk dat 
op de zondagmiddag de eilanders in 
optocht naar het Amelander Gat  
rijden. “De verwachting was dat  
Natura 2000 een einde zou maken 
aan het rijden op het strand, maar  
het bijbehorende beheersplan staat 
het toe.” Op dat moment komt een 

bekende van Hille binnen, een  
geboren Terschellinger die onlangs –  
na dertig jaar – naar het eiland is  
teruggekeerd. “Toen ik hier weer 
een huis had heb ik meteen een land-
rover gekocht, een witte Defender 
uit 1992. Dat hoort erbij, maar rijden 
op zondag: nee, dan is het me veel te 
druk!”

blijken dat 91 van de 100 bezoekers 
aan Terschelling het museum hebben  
bezocht. “Ik weet het aantal bezoe-
kers niet precies want als je een 
kaartje hebt gekocht mag je de rest 
van de vakantie gratis naar binnen. 
Dat weten de mensen te waarderen.”
Het museum kent een lange voor-
geschiedenis die teruggaat tot in de 
jaren zeventig. “Het is begonnen  
met een kleine vitrine in ons café. 
Stapje voor stapje is het groter 
gewor den. Zonder plan. Ik doe wat 
in me opkomt. Zo heb ik na het lezen 
van een boek over follies en gesprek-
ken met een reeks van enthousiaste 
follybouwers in de achtertuin mijn 
eigen folly gerealiseerd. Een ander 
voorbeeld: onlangs kwam ik in het 

Utrechtse Geldmuseum en toen zag 
ik de ‘gulden middenweg’, een in 
doorzichtig plastic vormgegeven pad 
van munten. In een reeks van jaren 
hebben bezoekers hier duizenden 
munten in een schatkist gegooid; 
daar ga ik hetzelfde mee doen. Daar 
maak ik een mooie vloer van.”
Het is me duidelijk dat Hille als 
uitbater van een café en restaurant 
de bezoekers wil vermaken. Maar hij 
wil meer, dat blijkt uit het feit dat hij 
per jaar meer dan vijftig schoolklas-
sen rondleidt. “Ik wil laten zien dat 
de berging van schepen en scheeps-
vrachten eeuwenlang van essentieel 
belang is geweest voor de eilander 
economie. De vele scheepsrampen, 
soms wel tot tien per jaar, leverden 

www.wrakkenmuseum.nl veel geld op, tot ver in de twintigste 
eeuw. Rederij Doeksen is er groot 
van geworden. Er werd vroeger 
gevochten én betaald voor het ambt 
van drost want dan had je recht op 
een derde van de inkomsten uit 
bergingen en de jutterij.” Ik vraag 
Hille naar de huidige inkomsten uit 
de jutterij. “De inkomsten zijn van 
geen belang meer, het kost veel meer 
dan het opbrengt. Je hebt een goede 
fourwheeldrive nodig en die is door 
het gebruik op het strand en al het 
zout binnen de kortste keren niets 
meer waard.”
De laatste opmerking brengt ons  
op een hot issue op de eilanden: het 
rijden op het strand. Vroeger was  
dat een eilander recht maar enkele 
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Een woongroep, dat is waar Martijn 
de Jong in Groningen deel van uit-
maakt. Gekscherend stel ik hem de 
vraag of deze ‘uitstervende’ vorm 
van samenleven vraagt om wettelijke 
bescherming. Lachend vertelt hij me 
dat zijn woongroep al jaren panden 
bewoont waar sprake is van langdu-
rige leegstand. Nu verblijven ze nog  
zeker enkele maanden in het prach-
tige Prinsenhof aan het Groninger 
Martinikerkhof. Ik stel zijn rondlei-
ding door het pand op prijs maar ik 
kom voor iets anders. Ik ben nieuws-
gierig naar de betrokkenheid van een 
rasechte natuurbeschermer bij het 
waddengebied. Martijn is immers 
één van de spraakmakende leden van 
de succesvolle actiegroep de Wilde 
Kokkels.

Martijn vertelt me hoe hij in de  
natuurbescherming verzeild is ge-
raakt en welke rol hij heeft gespeeld 
in de strijd voor het natuurbehoud 
in de Wadden. Het valt me op dat in 
zijn verhaal sprake is van een reeks 
van conflicten binnen en tussen de 
verschillende natuurorganisaties die 
zich met de Wadden bezighouden, 
de partijen in de huidige Coalitie 
Wadden Natuurlijk. Terwijl veel be-
woners van het gebied deze toch zien 

bestuurslid Stichting Wad

Front

Martijn de Jong

“Daarnaast is het ook belangrijk iedereen, juist 
ook nieuwe mensen, op het juiste spoor te  
houden en ze te herinneren aan het beleid zoals 
we dat misschien al jaren geleden en vaak na 
veel discussie hebben vastgesteld. Beslissend 
voor je succes als organisatie is je collectieve 
geheugen.”
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als één front. Martijn: “Inderdaad, 
ik denk dat we in het verleden wel 
70% van onze tijd hebben besteed 
aan interne strijd. Het gaat erom dat 
we zo veel mogelijk met één stem 
spreken. Iedere groep mag een eigen 
standpunt uitdragen, maar dat moet 
van tevoren worden afgestemd.  
Niemand mag voor verrassingen  
komen te staan.” Met argusogen 
kijkt Martijn dan ook naar de voort-
durende strijd tussen de inhoude-

lijke mensen binnen de verschillende 
verenigingen en hun op publiciteit 
georiënteerde voorlichters. “Daar-
naast is het ook belangrijk iedereen, 
juist ook nieuwe mensen, op het 
juiste spoor te houden en ze te herin-
neren aan het beleid zoals we dat 
misschien al jaren geleden en vaak 
na veel discussie hebben vastgesteld. 
Beslissend voor je succes als organi-
satie is je collectieve geheugen.”
Voor Martijn is het centrale uit-
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gangspunt in de omgang met wad-
dengebied helder. “In de Planolo-
gische Kernbeslissing voor het  
waddengebied staat dat de Wadden 
een natuurgebied vormen met  
beperkt menselijk medegebruik.  
Er is dus sprake van een hiërarchie  
in doelen en geen sprake van een 
dubbeldoelstelling. Er is geen sprake 
van een gelijkwaardige behartiging 
van natuur én economie. Er bestaat 
genoeg onderzoek dat aantoont dat 
dat niet werkt in natuurgebieden. 
Het betreft dus een juiste democra-
tische beslissing waarvan de verta-
ling naar de praktijk ook makkelijk 
te maken is. Dat blijkt wel uit de 
vele zaken die we met succes bij de 
rechter en tot aan de Raad van State 
aanhangig hebben gemaakt. Ik heb 
dus geen boodschap aan de mensen 
die denken dat ze zich niet aan de 
wet hoeven te houden omdat ze er al 
waren vóór de wet.”
Kan Martijn zich verplaatsen in de 
bezwaren die met name de visserij 
tegen de natuurbeweging heeft? 
“Ik verwijt de natuurbeweging”, 
zo luidt de zelfkritiek van Martijn, 
“dat ze nooit helder hebben gecom-
municeerd dat constructief overleg 
tussen de natuurbeweging en de 
visserij voor de natuurbeweging 
altijd samen gaat met het gebruik 
van formeel-juridische rechten en 
procedures. Het eerste is geen alter-

natief voor het laatste. Daartoe zijn 
we gedwongen omdat het in de 
Wadden nog steeds niet goed gere-
geld is hoewel de uitgangspunten 
helder zijn.” Waar denkt Martijn dan 
aan? “Er moet voor de Wadden één 
beheerorganisatie komen. Het is nu 
eerder een gevecht tussen bijvoor-
beeld Rijkswaterstaat en LNV en de 
onderdelen ervan. Daarnaast moeten 
we af van de verwarrende stapeling 
van vormen van bescherming, maar 
vooral van het vergunningenmon-
ster. Ik beschouw de Wadden als  
een commons en daar past een tender-
systeem met concessies veel beter bij. 
Zoals bij de omroepen. Laat partijen 
tijdelijk toe en controleer of ze het 
goed doen.”
“Maar”, zo houd ik Martijn voor, 
“wordt de onzekerheid bij de  
mensen niet ook veroorzaakt door 
een salamitactiek: eerst de kokkelvis-
sers eruit, dan de mosselzaadvissers 
en straks de garnalenvissers, en  
wellicht, weer later, de handkokkel-
vissers?” “Ik denk dat je gelijk hebt  
als je zegt dat we duidelijkheid zou-
den moeten scheppen en zouden  
moeten aangeven wat ons ‘eind-
beeld’ is, een visie.” Wat zou zo’n 
visie voor het waddengebied behel-
zen? “Heel kort door de bocht, met 
een onderscheid naar vier zones: 
op de stranden en de duinen is de 
strijd al lang beslecht. In de polders 

www.stichtingwad.nl
www.waddennatuurlijk.nl

op de eilanden moeten we naar een 
gezonde eigendoms- en beheerssitu-
atie, waardoor een einde komt aan 
de agrarische rat race. Allerlei neven-
inkomsten maken het nog steeds 
mogelijk conform de eisen van de 
wereldmarkt te boeren; dat is absurd 
en desastreus voor het landschap. 
De Waddenzee zelf is nog steeds het 
grootste strijdtoneel. Daar moeten 
we naar een duurzame sluiting van 
minstens 70% van het gebied toe. 

Voor de rest moeten we precies defi-
niëren welke functies nodig zijn, 
wat mogelijk is en – vooral – hoe er 
wordt gecontroleerd. Duurzame 
visserij – op ecologisch, economisch, 
energie- en sociaal gebied – is de 
toekomst. De belangrijkste moge-
lijkheden tot ontwikkeling liggen in 
het binnendijkse gebied. We moeten 
de harde grens tussen land en zee 
slechten. Ik zie bijvoorbeeld tot een 
kilometer landinwaarts grote moge-

lijkheden voor natuurontwikkeling 
op de grens van zoet en zout maar 
ook voor aqua-cultuur. Daartoe heb-
ben we in het Noorden uitstekende 
mogelijkheden: de expertise van de  
RUG, relatief goedkope grond, 
straks wellicht warm water van ener-
giecentrales, korte bestuurlijke lijnen  
en een goed klimaat van samen-
werking. Het probleem is alleen dat 
de bestuurders nog te veel met de 
rug naar de zee staan.”



Het Fries: een onvermijdelijk onder-
werp van gesprek als ik spreek met 
twee hoofdrolspelers in de Friese 
kennisinfrastructuur. Zeker als ik 
vertel dat ik verblijf in hotel Post-
Plaza in Leeuwarden. Bert Looper: 
“De eigenaar, een Fries, heeft zijn 
medewerkers bij de opening twee 
weken geleden verboden onderling 
of met de gasten Fries te praten!” 
Later die avond lees ik op het web 
dat de directeur van het hotel “niet 
wil dat de gasten zich buitengesloten 
voelen”. Het is voor hem “een fat-
soenskwestie”. Daar denken sommi-
gen anders over. Even googlen maakt 
duidelijk dat het optreden van de 
directeur een voorman van de Fryske 
Nasjonale Partij “doet denken aan 
de tijden van Saddam Hussein en de 
Spaanse dictator generaal Franco”. 
“Overigens is het zo”, zo merkt  

Reinier Salverda op, “dat er tegen-
woordig in Leeuwarden meer Fries 
wordt gesproken dan vijftig jaar 
geleden.”
Ik vraag Reinier en Bert of de discus-
sie over de toekomst van de Friese 
taal en cultuur zoals vroeger wordt 
gedomineerd door een tegenstel-
ling tussen meer behoudende en 
meer progressieve krachten. Beiden 
stellen, zij het voorzichtig, dat deze 
tegenstelling minder is geworden. 
Reinier: “Ik vind het bijvoorbeeld 
opmerkelijk dat de Friese beweging 
onlangs een prijs heeft toegekend 
aan een jonge Bosniër omdat hij zich 
het Fries eigen had gemaakt. Binnen-
kort reiken ze een prijs uit voor de 
leukste reclame in het Fries. Deze 
wat meer speelse invalshoek blijkt 
ook uit het feit dat ze een Friese ver-
sie van scrabble gaan ontwikkelen.” 

respectievelijk directeur Fryske 
Akademy en directeur Tresoar

Hé Sjoerd

Reinier Salverda en Bert Looper

“Het meest bijzonder en meest vertrouwen-
wekkend is wellicht het Friese (pop)lied. Dat 
begon met Twarres en De Kast, maar nu staan 
Nynke Laverman en Elske DeWall volop in de 
publieke belangstelling, in Friesland, maar ook 
daar buiten.”

www.fa.knaw.nl
www.tresoar.nl

Bert vult aan: “Ze hebben mij uitge-
nodigd om de jaarlijkse rede te  
houden bij de herdenking van de 
slag bij Warns, zeg maar onze Friese 
IJzer bedevaart. Dat is opmerkelijk. 
Ik kom uit Friesland, uit Veenwou-
den, en ik spreek Fries, maar ik ben 
geen Fries nationalist.” Ook Reinier 
staat positief tegenover dergelijke 
cross-overs: zo is hij betrokken ge-
weest bij het opstellen van het ‘Aan-
valsplan Friese Taal en Cultuur’ van 
de Friese beweging. “Het is belang-
rijk te beseffen”, zo houdt Reinier 
me voor, “dat het je inzetten voor 
de Friese taal en cultuur nooit een 
monopolie is geweest van bepaalde 
groepen. Het was en is een brede 
cultuurbeweging, los van politieke 
kleur.”
Hoe breed, merk ik als Bert en  
Reinier een tour de horizon maken als 
het gaat om de hedendaagse Friese 
taal en cultuur. Er zijn weliswaar 
zorgen over de omvang en kwaliteit 
van de ‘hogere’ Friese literatuur, 
maar afgezien daarvan is sprake van 
een bloeiend cultureel, Friestalig  
leven. Grote aantallen mensen zijn  
actief in lokale historische vereni-
gingen, in de diverse werkverbanden  
van de Fryske Akademy of in diverse 
werkgroepen van het provinciaal 
archief Tresoar. Grote hoeveelheden 
historische kennis met betrekking 
tot de geschiedenis van families, 
plekken en dorpen worden ontslo-
ten. Opmerkelijk is ook het bloei-

ende debat over de geschiedenis, 
aard en toekomst van de Friese 
(landschap)schilderkunst. Het meest 
bijzonder en meest vertrouwenwek-
kend is wellicht het Friese (pop)lied. 
Dat begon met Twarres en De Kast, 
maar nu staan Nynke Laverman en 
Elske DeWall volop in de publieke 
belangstelling, in Friesland, maar 
ook daarbuiten. Laverman was  
onlangs bijvoorbeeld te gast in De 
Wereld Draait Door. “Onlangs was 
er”, zo vult Reinier aan, “een initia-
tief om te komen tot een Friese 
vertaling van Hey Jude van de Beatles. 
Dat leverde honderd inzendingen 
op! In vertaling werd dat Hé Sjoerd.”
De Friese popmuziek heeft, om 
in de termen van Goffe Jensma te 
spreken, niet alleen een functie in 
de zelfdefinitie van de Friezen maar 
ook in de verbeelding van wat het 
is om Fries te zijn naar buiten toe. 
“We mogen echter niet vergeten”, 
zo benadrukt Reinier, “dat het eerste 
ook heel belangrijk is en blijft. Zo 
wilde ik onlangs graag deelnemen 
aan een verhalenavond in Rottevalle, 
in De Herberg van Smallingerland. 
Beroepsmatig: naar de Friezen toe in 
’t veld. Dat lag echter niet zo eenvou-
dig. Het was een besloten, jaarlijkse 
bijeenkomst van de dorpsgemeen-
schap; dit jaar voor de twintigste 
keer. Ik kreeg pas toegang toen 
twee bekenden van me mij hadden 
geïntro duceerd bij de organisator, 
ik familie van hem bleek te zijn en ik 
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zelf ook een voordracht hield. Het 
was overigens een prachtige avond 
waaraan zo’n zeventig mensen mee-
deden en zo’n twintig een actieve 
bijdrage leverden. Ik herinner me 
bijvoorbeeld een hilarisch verhaal 
over hoe iemand een reeks van  
dorpen was afgeweest op zoek  
naar een plek om later begraven te  
worden.”
“Cultuurhonger. Ik heb er geen 
ander woord voor”, zo vat Reinier 
onze discussie samen. “Wist je 
dat er in Friesland 142 Friestalige 
dorpstoneelgezelschappen zijn? Ze 
zijn georganiseerd in vier divisies 
en vier keurmeesters spreken zich 
ieder jaar uit over de kwaliteit.” Bert: 
“Daarnaast zijn bijvoorbeeld meer 
dan 7.000 vrouwen georganiseerd in 
lokale verenigingen van plattelands-
vrouwen. Dat heeft twee kanten. Aan 
de ene kant zijn deze vrouwen op 
zoek naar lotsverbondenheid omdat 
er in hun leven veel veranderd is:  
de meeste hebben afscheid moeten 
nemen van het boerenbedrijf. Aan  
de andere kant laat het zien dat er  
lokaal enorme mogelijkheden  
bestaan en benut worden om na te 
denken over en vorm te geven aan  
de vele veranderingen die op het 
platteland plaatsvinden.”
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Velen zien een ondernemer
als een gevaarlijke wolf
die men zou moeten doodslaan
Anderen zien in hem een koe
die men eindeloos kan melken
Slechts weinigen zien in hem
een paard dat de wagen trekt*

Zo lees ik op een ingelijst borduur-
werkje dat hangt in de ontvangst-
ruimte van schelpdierbedrijf Mero-
mar Seafoods. De toon is gezet, 
zo denk ik, nog voordat ik André 
Seinen, directeur van het bedrijf, 
heb ontmoet. Bij het begin van het 
gesprek maakt hij me duidelijk dat 
hij niet wil spreken over de aanhou-
dende controverse tussen de visserij 
en de natuurbeweging. Alles wat ik 
op basis van het interview publiceer, 

wil hij van tevoren lezen en van 
goedkeuring voorzien. Ik durf niet 
meer te vragen of ik het gesprek op 
band mag opnemen.
André blijkt echter een aanstekelijk 
verteller te zijn die erin slaagt sympa-
thie te wekken als het gaat om de 
wisselvallige geschiedenis van de 
economische bedrijvigheid van hem 
en zijn familie. De vader van André 
blijkt in de jaren tachtig en negentig 
in Nederland en Duitsland een bloei-
end, internationaal bedrijf gehad te 
hebben in de vangst, verwerking en 
afzet van schelpdieren. Daar kwam 
midden jaren negentig abrupt een 
einde aan, mede doordat, zonder 
echte compensatie, de rechten om  
op kokkels te vissen in de Duitse 
Waddenzee werden ingetrokken. 

directeur Meromar Seafoods bv, 
Harlingen

Niet bijten

André Seinen

“Voor Nederlanders mag er bijvoorbeeld geen 
korreltje zand in een schelpdier zitten. Dat komt 
omdat ze erin bijten, terwijl je eigenlijk, zoals  
de Spanjaarden dat doen, alleen je tong en  
gehemelte moet gebruiken.”
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www.meromar.nl

Het bedrijf van zijn vader ging in 
1996 failliet. André, zijn vader en 
zijn broer stonden er helemaal alleen 
voor. Met één schip, en met schulden, 
trokken ze er met z’n drieën op uit. 
Met alleen de hoop opnieuw iets op 
kunnen te bouwen. Soms moesten ze 
zelf werken als loonvisser, maar dat 
was pure armoede, zo verzekert  
André me. Een voordeel was wel dat 
ze van oudsher vertrouwd waren 
met de Spaanse markt: in vergelij-
king met Nederland weet men in 
Spanje een veel breder assortiment 
aan schelpdieren te waarderen:  
nonnetjes, kokkels én mesheften. 
De familie Seinen slaagde er via trial 
and error in steeds beter te vissen op 
laatstgenoemde soort. Ook in de 
kokkelvisserij kwamen ze op nieuwe 

ideeën. Ook daar was en is de Zuid-
Europese markt het belangrijkste af-
zetgebied. Een belangrijke stap wist 
de familie te maken toen ze na enkele 
jaren bij een visverwerkende fabriek 
in IJmuiden ruimte kreeg om de 
eigen vangsten te verwerken en op 
de Spaanse markt af te zetten. André 
ging daarvoor definitief van boord. 
Langzaam ging het weer bergop-
waarts en in 2002 kon in Harlingen 
een fabriekje worden geopend. Van 
groot belang voor de uitbouw van 
het bedrijf was het verdwijnen van 
de mechanische kokkelvisserij van 
het Wad in 2003. Het traditionele 
handkokkelen kreeg daardoor de 
ruimte. André is afnemer van vier 
handkokkelaars die vanuit de haven 
van Harlingen werken. In 2006 
bouwde hij een nieuw en groter  
bedrijfspand.
André maakt me op hoofdlijnen be-
kend met de werking van de markt 
sinds het verdwijnen van de mecha-
nische kokkelvisserij. “Natuurlijk 
bood de uitkoop van de kokkelvis-
sers kansen voor de handkokkelaars. 
Alleen bestaande vergunningen 
werden verlengd en zij konden hun 
productie vergroten. Ik denk dat ze 
voor het eerst hun kostje bij elkaar 
konden schrapen. Ze hoefden niet 
noodzakelijk buiten de seizoenen 
om nog ander werk te verrichten of 
te vertrouwen op het betaalde werk 
van een partner of familie. Dat lijkt 
positief, maar een groot deel van het 
aanbod viel weg en daardoor schoten 
de prijzen omhoog. Ik denk dat er 
sprake was van een verviervoudiging 
van de prijs. Daardoor verminderde 
de vraag: kokkels werden te duur 
voor de Spaanse consument. De 
markt is intussen gehalveerd. Het 
wegvallen van de goedkope Neder-
landse kokkels betekende ook dat 
het lucratief werd kokkels te oogsten 
in andere gebieden, zoals Engeland. 

De koers van het pond helpt ons 
daarbij niet. Daar komt bij dat sinds 
twee jaar voor Nederland sprake is 
van een quotum. Tot slot”, en André 
kan zijn verbazing en verontwaardi-
ging niet verbergen, “deden de oude 
kokkelvissers opnieuw hun intrede: 
zij kregen namelijk niet alleen een 
enorme zak met geld mee maar nota 
bene ook tien vergunningen voor 
handkokkelen! Hoe ze dat voor 
elkaar kregen, mag jij me vertellen.” 
Intussen zijn de kokkelprijzen met 
25 tot 40 procent gedaald. “Alle 
voedselprijzen zakken immers.”
Ik bespreek met André de mogelijk-
heden tot exploitatie van de Japanse 
oester. “Het grote voordeel van  
oesters is dat ze makkelijk te bewa-
ren zijn. Japanse oesters zijn ook veel 
beter van smaak dan de Zeeuwse. 
Het probleem is echter dat je in de 
Wadden grotere afstanden moet 
afleggen om ze te rapen en dat maakt 
ze kostbaar.” André is echter blij met 
de experimentele vergunningen  
voor het rapen van oesters voor de 
handkokkelaars en enkele andere 
kleine vissers. Hij heeft over de  
mogelijkheden wel een goed gevoel. 
Maar een grote markt zal het nooit 
worden, zeker niet in Nederland. 
Buiten mosselen eten Nederlanders 
eigenlijk niets van wat aan de andere 
kant van de dijk te vinden is. “Voor 
Nederlanders mag er bijvoorbeeld 
geen korreltje zand in een schelp-
dier zitten. Dat komt omdat ze erin 
bijten, terwijl je eigenlijk, zoals de 
Spanjaarden dat doen, alleen je tong 
en gehemelte moet gebruiken.”

* De oorspronkelijke formulering 
van Winston Churchill luidt: “Some 
people regard private enterprise as 
a predatory tiger to be shot. Others 
look on it as a cow they can milk. 
Not enough people see it as a healthy 
horse, pulling a sturdy wagon.”
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In Leeuwarden spreek ik met Peter 
Karstkarel, schrijver van indrukwek-
kende, encyclopedische werken over 
dorpen en kerken in Friesland en 
Groningen. Opnieuw tijdens mijn 
reis vormt de onzekere toekomst van 
de vele kerkgebouwen in Noord-
Nederland een belangrijk thema 
van gesprek. Overeenkomsten én 
verschillen in aanpak tussen Gronin-
gen en Friesland worden me daarbij 
duidelijk. Peter heeft ervoor gezorgd 
dat we vrij precies weten welk gevaar 
de kerkgebouwen in Friesland lopen, 
het gebied met de hoogste dichtheid 
van kerken in de wereld. De getallen 
zijn indrukwekkend. In de komende 
tien jaar zullen meer dan honderd 
kerken hun oorspronkelijke functie 

verliezen, terwijl er al tientallen leeg-
staan. Het bezit van de Alde Fryske 
Tsjerken, de tegenhanger van de 
Oude Groninger Kerken, niet uitge-
zonderd. Hij noemt een voorbeeld. 
“Ik ken een klein kerkbestuur van de 
Protestantse Kerk in Nederland in 
een hoek van Littenseradiel dat eige-
naar is van zeker zes monumentale 
kerken in vrijwel evenzoveel dorpen. 
Ze hebben echter maar 30 lidmaten 
en ze weten geen opvolgers te vinden  
voor vrijvallende bestuursfuncties. 
Dat is een echte noodsituatie waaruit 
het bestuur zelf geen uitweg weet. 
Daar is hulp van buiten nodig.” 
Peter is vertrouwd geraakt met de 
problematiek door het onderzoek 
dat hij vorig jaar heeft verricht voor 

architectuurhistoricus en publicist

Prikkelen

Peter Karstkarel

“Mijn stelling is niet dat alles bewaard moet 
blijven. Ik vraag van de mensen wel dat ze na-
denken en dat ze zich bewust zijn van de moge-
lijkheden en van de keuzes die gemaakt worden. 
Afbraak mag geen vanzelfsprekendheid zijn.”
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de Oude Kaart van Nederland, een 
brede inventarisatie van leegstand 
van cultuurhistorisch waardevolle 
gebouwen in Nederland.
Uit het onderzoek kwam voor Fries-
land overigens ook een positief  
resultaat. Peter wist binnen de pro-
vincie niet meer dan 21 boerderijen 
van monumentale of grote cultuur-
historische waarde te vinden die 
leegstaan of in ruïneuze staat verke-
ren. Dat is maar 0,2% van de provin-
ciale voorraad aan boerderijen.  
Daarmee is de situatie in Friesland 
het meest gunstig van Nederland. 
Groningen steekt echter zeer nega-
tief af bij de Friese situatie. Peter  
beschrijft een situatie in het Oost-
groninger Hamdijk waar aan één  
lange weg wel twaalf boerderijen 
staan, waarvan een stuk of vijf leeg-
staan en een paar zelfs bijna of 
helemaal tot ruïne vervallen zijn. 
Dat heeft uiteraard te maken met 
verschillen in de sociaaleconomische 
situatie, maar vooral met de gemid-
delde omvang van de boerderijen. 
De enorme boerderijen in Oost-
Groningen lenen zich slecht voor 
herbestemming. De Friese boerde-
rijen daarentegen zijn gemiddeld 
veel kleiner en kunnen beter worden 
ingedeeld voor bewoning door 
meerdere gezinnen.

Terug naar de kerken. Ik vertolk de 
rol van advocaat van de duivel. “Is 
het niet vanzelfsprekend dat het zeer 
ingrijpende en onomkeerbare proces 
van de ontkerkelijking zichtbaar 
wordt in onze gebouwde omgeving 
en dat vele kerken zullen verdwij-
nen?” “Nee!”, reageert Peter fel. “Je 
moet beseffen dat de kerk meer dan 
duizend jaar het centrum van de 
lokale gemeenschap is geweest. Dat 
is voor mij de belangrijkste functie 
van het gebouw en dan maakt het 
voor mij weinig uit of dat op een 
religieuze voorstellingswereld 
teruggaat of niet.” Het in de kerk 
onderbrengen van collectieve voor-
zieningen is dan ook de oplossing die 
Peter voor zich ziet. Ik werp tegen 
dat juist in Friesland – en veel meer 
dan in Groningen – van oudsher een 
goed functionerend netwerk van 
dorpshuizen bestaat. “Dat is maar 
heel betrekkelijk. Ik noem je het 
voorbeeld van Lollum. Daar heb je 
de oude kerk en een grote kerk uit 
de tijd van de doleantie, beide nu van 
de PKN. Er is ook een dorpshuis, 
maar de exploitatie is afhankelijk van 
de verhuur over meerdere avonden 
aan de biljartvereniging. Eigenlijk 
fungeert het als een goedkoop café 
en dat staat op gespannen voet met 
het gebruik door het koor, de toneel-
vereniging en het muziekkorps. Het 

zou het meest zuiver zijn als je van 
het dorpshuis weer een echt café 
maakt en één van de kerken herbe-
stemd tot een echt dorpshuis waar 
iedereen gebruik van kan maken. 
Gelukkig ziet de dominee dit ook en 
hij werkt nu aan een plan waarin de 
grote kerk omgezet wordt in appar-
tementen en een dorpshuis. Ik hoop 
dat het een pilotproject wordt als de 
provincie straks geld uittrekt voor 
het probleem van de kerken.”
Peter ziet het als zijn verantwoor-
delijkheid om de publieke discussie 
over de toekomst van de kerken aan 
te jagen. “Mijn stelling is niet dat 
alles bewaard moet blijven. Ik vraag 
van de mensen wel dat ze nadenken 
en dat ze zich bewust zijn van de 
mogelijkheden en van de keuzes die 
gemaakt worden. Afbraak mag geen 
vanzelfsprekendheid zijn.” Als Peter 
zich bemoeit met specifieke geval-
len, is hij echter terughoudend. “Ik 
breng via lezingen graag de waarde 
van de kerkgebouwen, ook die uit de 
periode van de Wederopbouw, onder  
de aandacht van mensen, maar ik 
zeg nooit hoe ik denk dat het moet. 
Ik prikkel ze en ik hoop erop dat de 
mensen in het dorp zich verantwoor-
delijk gaan voelen en zelf initiatief 
nemen. Levensvatbare initiatieven, 
zo is mijn stellige overtuiging,  
kunnen alleen van onderop komen.”
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“Op een van de eerste dagen dat ik in mijn nieuwe dorp Koudum over 
straat liep werd ik aangehouden door een dorpsbewoner. ‘Hé, jij bent 
nieuw hier: wil je bij het koor?’ Nou, daar had ik geen zin in; ik kan hele-
maal niet zingen. ‘Dan moet je vrijwilliger worden bij het Kazematten-
museum.’”

In het Kazemattenmuseum van 
Kornwerderzand ben ik nog nooit 
geweest. Ik weet daarom niet wat 
me te wachten staat als ik op een 
grijze dinsdagochtend op de Friese 
kop van de Afsluitdijk uit de bus 
van Leeuwar den naar Alkmaar stap. 
Van de halte naar het museum moet 
ik een route volgen die me over de 
snelweg en via een reeks van trappen 
tot twee keer toe over én onder de-
zelfde brug doorvoert. Al wandelend 
betwijfel ik of het museum wel goed 
bereikbaar is voor mindervalide en 
oudere mensen.
In een oud dijkmagazijn van Rijks-
waterstaat word ik op hartelijke 
wijze ontvangen door drie oudere 
mannen. Koffie met koek wordt  
geserveerd: één van de heren is vrij-
dag jarig. Mijn gastheer, zo blijkt, is 
er nog niet. Links naast me zit een 
vrijwilliger die verantwoordelijk is 
voor het onderhoud van twee oude 
dieselmotoren. Hij is met 63 jaar één 
van de jongste vrijwilligers. Binnen 
een kwartier schuiven rond de tafel 
nog negen andere vrijwilligers aan. 
De dinsdag blijkt één van de twee 
vaste dagen in de week te zijn waar-
op in de winter – het museum is van 
1 november tot 1 april gesloten – een 
deel van de vrijwilligers zich verza-
melt om groot onderhoud te plegen. 
Toevallig komt rechts naast me de 
oudste vrijwilliger zitten: 78 jaar. Als 
kleine jongen heeft hij met zijn vader 
op de dijk bij Hindeloopen gekeken 

naar het Duitse bombardement op 
de kazematten van Kornwerder-
zand. Hij beklemtoont hoe prettig 
hij het vindt om voor het museum te 
werken. “Ik heb geen zin om thuis 
vanachter de vitrage te kijken wie er 
nu weer een nieuwe fiets of broek 
heeft aangeschaft!”
Herman Proper komt binnen en 
neemt me mee naar een klein kan-
toor op de zolder van het gebouwtje 
en steekt van wal. “Rijkswaterstaat 
heeft de verkeerssituatie op de brug 
hier twee jaar geleden ingrijpend 
gewijzigd. Men bleek echter geen 
weet te hebben van ons bestaan en ze 
hebben het oude pad over de brug zo 
smal gemaakt dat er door de nabij-
heid van de snelweg een veel te ge-
vaarlijke situatie ontstond voor onze 
bezoekers. Uit nood hebben ze toen 
die trappen bedacht.” Hij verzucht 
dat iedereen wel het grote histori-
sche belang van de plek inziet en de 
waarde van het museum, maar dat 
als puntje bij paaltje komt Rijkswa-
terstaat – de eigenaar en beheerder 
van het gebied – hun aanwezigheid 
alleen maar ongemakkelijk vindt.  

conservator in vrijwillige dienst 
van het Kazemattenmuseum, 
Kornwerderzand

Vrijwillig Herman Proper
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ben toen naar een vrijwilligersavond 
in Bolsward en naar het museum 
gegaan en trof daar een ongelofelijk 
goede sfeer. Toen was ik verkocht.”
Herman vraagt me kort aan te sluiten 
bij een vergadering van een kleine 
commissie die bezig is met het op-
stellen van een nieuw beleidsplan. 
Dat biedt me de mogelijkheid om 
te vragen naar de toekomst van het 
museum. Hoe gaat men bijvoorbeeld 
om met het toenemende aantal  
regels met betrekking tot veiligheid 
en museum- en collectiebeheer? Het 

www.kazemattenmuseum.nl

“Ik heb lang genoeg bij de rijksover-
heid gewerkt om te weten dat steun 
voor clubs zoals de onze niet tot hun 
corebusiness behoort.”
“We ontvangen hier ieder jaar zo’n  
12.000 tot 13.000 bezoekers, een 
belangrijk deel daarvan wordt 
gevormd door schoolklassen en 
groepen. Enkele duizenden bezoe-
kers worden door ongeveer dertig 
vrijwilligers in groepen rondgeleid. 
Met gemak praten die twee uur vol.” 
Herman vertelt me dat de stichting 
zo’n zestig vrijwilligers heeft, vooral 

mannen. “Hoe ben je zelf betrokken 
geraakt?”, vraag ik. “Een aantal jaren 
geleden ben ik vanuit het Gooi naar 
Friesland verhuisd. Op een van de 
eerste dagen dat ik in mijn nieuwe 
dorp Koudum over straat liep werd 
ik aangehouden door een dorpsbe-
woner. ‘Hé, jij bent nieuw hier: wil je 
bij het koor?’ Nou, daar had ik geen 
zin in; ik kan helemaal niet zingen. 
‘Dan moet je vrijwilliger worden bij 
het Kazemattenmuseum.’ Ik wist 
niet waar hij het over had, terwijl 
ik er zo vaak langs was gereden. Ik 

bestuur en alle vrijwilligers, zo teken 
ik op uit de monden van de leden van 
de commissie, zijn unaniem: verbe-
teren, ja; het inrichten van een kleine 
en betaalde professionele organisa-
tie, nee. Dat vereist niet alleen veel 
meer inkomsten en subsidie maar 
zou ook een einde aan de zeer een-
voudige, ‘platte’ organisatie, waarin 
alle vrijwilligers zich juist zo op hun 
plaats voelen.
Het beleidsplan blijkt zich vooral  
uit te spreken over het doel van het 
museum: educatie. In mijn gesprek 
met de commissie wordt het ene  
na het andere voorbeeld gegeven 
waaruit blijkt dat de kennis van de 
gemiddelde bezoeker over de Twee-
de Wereldoorlog ver onder de maat 
is. “Er zijn goede uitzonderingen, 
maar het onderwijs faalt. Neem nou 
zo’n kind van twaalf dat vraagt of 
álle geallieerden zich tegen de Duit-
sers keerden en of dat niet heel zielig 
was!” Bij het afscheid meldt Herman 
me dat ze geprobeerd hebben subsi-
die te verwerven voor interviews 
met mensen die de Wonsstelling 
hebben gekend, in het voorland van 
de kazematten bij Kornwerderzand. 
“Ik ben daar helemaal op afgeknapt. 
Onze organisatie kan het gevraagde 
papierwerk helemaal niet leveren. Ze 
wilden zelfs weten welke vragen we 
zouden gaan stellen. Alsof je met alle 
emoties rond de oorlog een inter-
view zo kunt sturen.”
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“We verkopen geen gebakken vis. 
Nee, het gaat op onze vismarkt 
om dagverse, ongefileerde vis en 
om verse schelpdieren. De mensen 
moeten hier kunnen genieten van de 
zilte lucht en van de bedrijvigheid 
van de visafslag en de haven.” In de 
kantine van de visafslag van Den 
Oever vertelt Esmeralda Loos me dat 
de vismarkt een initiatief was van de 
gemeente om reclame te maken voor 
vis, de publieke bekendheid met 
de visserij te vergroten en de haven 
levendiger te maken. In 2004 ging de 
markt met gemeentelijke, provinci-
ale en Europese subsidie van start; 
vorig jaar heeft de vismarkt voor het 
eerst zonder subsidie gedraaid. Tot 
op dit moment is het de enige verse 
vismarkt in Nederland.
“Ik ben er toevallig ingerold. De 
gemeente had mijn man – een garna-
lenvisser – uitgenodigd voor een 
vergadering over een plan voor de 
markt, midden in de week, midden 
op de dag. Ja, dan kan hij natuurlijk 
niet! Dan ligt hij voor de kust van 

Duitsland of Denemarken. Dus toen 
ben ik maar gegaan. En zo is het 
gekomen.” Ik begrijp van Esmeralda 
dat ze de enige betaalde kracht is, 
voor negen uur per week, naast de 
mannen van de visafslag die de vis 
klaarzetten en de markt opbouwen. 
De zaterdagse vismarkt draait ver-

medewerker Zeeverse Vismarkt Wieringen, Den Oever

Crimineel

Esmeralda Loos-Dekker

Esmeralda staat zeer kritisch tegenover de  
natuur- en milieubeweging. Hoewel ze een uit-
zondering maakt voor Stichting De Noordzee. 
“Zij komen op onze boten en varen mee. We zijn 
met elkaar in gesprek en proberen oplossingen 
en verbeteringen te vinden. Greenpeace daar-
entegen is voor mij een criminele organisatie.”
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der op vrijwilligers. Zo’n dertig in 
totaal, de meeste uit Den Oever en 
omgeving, maar er zijn enthousias-
telingen die helemaal afkomstig zijn 
uit Alme re of Oegstgeest. De vrijwil-
ligers zijn voor een deel gepensio-
neerden, veelal oud-vissers, maar 
er zijn er ook met een betrekking, 



maar voor de verse vis en de sfeer. 
Een praatje en een gekkigheidje. 
Meestal zetten we ongeveer vier- à 
vijfhonderd kilo vis en zestig kilo 
schelpdieren weg.” 2009 is voor  
Esmeralda een spannend jaar want 
voor het eerst wordt ze medeverant-
woordelijk voor de inkoop.
Ik kom met Esmeralda in gesprek 
over het werk van haar man en vraag 
haar naar de situatie en de vooruit-
zichten in de garnalenvisserij. Ze 

maakt zich flinke zorgen; de prijzen 
liggen al maanden erg laag. Halver-
wege 2008 bracht een kilo garnalen 
nog € 12 op, nu nog maar € 2,75. 
Zij en haar man, zo vertelt ze me, 
begrijpen maar voor een deel hoe 
dergelijke prijsschommelingen tot 
stand komen. Als zelfstandige visser 
zitten ze in een lastige positie: ze 
zijn afhankelijk van slechts enkele 
tussenhandelaren en die zijn weer 
afhankelijk van een klein aantal 

www.versevis.nl

jonge mensen bijvoorbeeld die uit de 
visserij zijn gestapt. Het werk voor 
de vismarkt is te combineren met een 
betaalde baan omdat de vismarkt al-
leen op zaterdagochtend geopend is, 
van april tot en met december. “Het 
is een kleinschalig initiatief. We 
trekken op een dag gemiddeld zo’n 
twee- à driehonderd klanten. Een 
flink deel daarvan kun je als vaste 
klant beschouwen. Ze komen uit het 
hele land, niet voor een voordeeltje, 

grootwinkelbedrijven. De grootste 
zorgen maakt ze zich echter over 
de toekomst op de langere termijn. 
“Eerst waren het de kokkelvissers 
die moesten verdwijnen, nu de mos-
selzaadvissers, en straks moeten wij, 
de garnalenvissers, gedwongen het 
onderspit delven. Mijn man laat zich 
natuurlijk wel vertegenwoordigen 
maar uiteindelijk heb je het gevoel 
dat je er geen grip op hebt. Ik kan me 
er heel kwaad over maken want men 
beseft niet dat het niet alleen om die 
individuele visser gaat maar om hele 
families, een hele sociale gemeen-
schap.” Daarenboven, zo houdt ze 
me voor: “Akkers moet je bewerken 
om ze levend te houden; zo is het 
ook met de zee.”
Esmeralda staat zeer kritisch tegen-
over de natuur- en milieubeweging. 
Hoewel ze een uitzondering maakt 
voor Stichting De Noordzee. “Zij 
komen op onze boten en varen mee. 
We zijn met elkaar in gesprek en pro-
beren oplossingen en verbeteringen 
te vinden. Greenpeace daarentegen 
is voor mij een criminele organisatie. 
Je weet toch wel dat ze vorig jaar  
stenen hebben gestort op visgronden 
in de Noordzee? Dat is levensgevaar-
lijk voor de vissers die daar hun werk 
doen. Wat erger is: op de beelden die 
Greenpeace verspreidde over het  
gebruik van die visgronden waren 
grote trawlers te zien die daar hele-
maal niet komen. Maar dat weet een 
gemiddelde tv-kijker niet!” Esmeral-
da weet van het initiatief van de  
geïntegreerde visserij maar dat is 
voor haar ‘te alternatief ’. Er moeten 
andere wegen zijn om de garnalen-
visserij te laten voortbestaan. Ze 
heeft goede verwachtingen van het 
keurmerk van de Marine Stewardship 
Council.
Het is me duidelijk dat Esmeralda 
in de discussie over de toekomst van 
de visserij niet alleen ‘de vrouw van’ 
wil zijn. “Ook vissersvrouwen willen 

zich ontwikkelen, hebben meestal 
ook een eigen baan. Daarom hebben 
we in 2000 met verschillende vis-
sersvrouwen uit het hele kustgebied 
een vereniging opgericht, VinVis 
(Vrouwen in de Visserij). Dat is een 
club die zich verdiepte in het visserij-
beleid en actief mee wilde denken. 
Gemakkelijk is het echter niet want 
binnen de mannenwereld van de 
visserij is zo’n initiatief niet vanzelf-
sprekend. Daar komt bij dat het niet 
zo makkelijk is alle neuzen dezelfde 
kant op te krijgen. Door de grote 
verschillen in de schuldenlast van de 
verschillende schippers hebben we 
vaak niet allemaal hetzelfde belang. 
We hebben een aantal jaren geleden 
ook een enorme klap gehad toen 
bleek dat een onderlinge vorm van 
samenwerking niet door de beugel 
kon in de ogen van de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit. Het beeld 
van buitenstaanders dat de vissers 
een kruiwagen met kikkers zijn, 
klopt maar ten dele. De krachten 
worden hier nu echt gebundeld, 
vooral onder dreiging van alle  
milieumaatregelen, zoals gesloten 
gebieden op zee.”
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Barend Schouten, gepensioneerd  
leraar biologie, zit op zijn knieën 
voor me en maakt op een kaart van 
Wieringen, die voor ons beiden op  
de grond ligt, duidelijk welke 
gevol g en de aanleg van een nieuw 
Wieringerrandmeer zal hebben. 
“De polder Waard-Nieuwland op 
Wieringen en het noordelijk deel van 
de Wieringermeer verdwijnen onder 
water; duizenden hectaren goede 
landbouwgrond. Daarvoor moet hier 
een wettelijk beschermde wierdijk 
over kilometers ingepakt en opge-
hoogd worden. Dat noem ik geen 
behoud! In het nieuwe meer worden 
hoge eilanden aangelegd waarop 
meer dan tweeduizend woningen 
worden gebouwd. Je kunt je niet 
voorstellen welk effect dat heeft op 
het open landschap van het eiland en 
de polder. En hier! Hier wordt een 

kilometerslange en 100 meter brede 
slibdijk aangelegd. Dat betekent 23 
jaar lang, ieder uur, het aanrijden van 
acht vrachtwagens met slib uit de 
hele provincie Noord-Holland!”  
Het is duidelijk: als ik Barend vraag 
naar de projecten die op gespannen 
voet staan met het behoud van het 
natuur- en cultuurlandschap van 
Wieringen (circa 8650 inwoners), 
staat Lago Wierense met stip op 
nummer één. “Ik ben niet tegen een 
herstel van een randmeer, maar het 
huidige plan is erg groot, té groot.”
Het plan houdt iedereen op Wierin-
gen bezig. Barend meldt me dat de 
bewoners van de Wieringermeer 
meer gelaten zijn. Alleen de boeren 
hebben zich daar verenigd. “Dat is  
in veel opzichten nog een pioniers-
gemeenschap met een praktische  
kijk. Ze hebben een heel andere  

bestuurslid Stichting 
Landschapszorg Wieringen

Té groot

 Barend Schouten

“De meningen zijn verdeeld, ook binnen Land-
schapszorg. Actievoeren of een actieve beïnvloe-
ding van de politiek ligt daarom niet op ons pad. 
Waar we het binnen Landschapszorg wel over 
eens zijn, is dat erover gepraat en gediscussieerd 
moet worden. Daarom hebben we vorig jaar met 
twintig kunstenaars van binnen en buiten het  
gebied een kunstproject gemaakt.”
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band met het landschap. Vergeet  
echter niet dat op Wieringen zelf 
ook niet iedereen mordicus tegen is. 
De meningen zijn verdeeld, ook bin-
nen Landschapszorg. Actievoeren 
of een actieve beïnvloeding van de 
politiek ligt daarom niet op ons pad; 
dat is meer iets voor het Wierings 
Beraad. Waar we het binnen Land-
schapszorg wel over eens zijn, is dat 
erover gepraat en gediscussieerd 
moet worden. Daarom hebben we 
vorig jaar met twintig kunstenaars 
van binnen en buiten het gebied 
een kunstproject gemaakt: ‘Over de 
rand’, in galerie ‘Op de zeebodem’,  
in de Wieringermeer.” 
Barend maakt me duidelijk dat een 
kunstproject het mogelijk maakt op 
een bijzondere en aansprekende  
manier duidelijk te maken wat er 
op het spel staat als je geen je partij 
kiest. Op mijn vraag naar de kunst-
werken die een bijzondere indruk 
hebben gemaakt somt hij er in een 
kort tijdsbestek drie of vier op. Zijn 
vrouw, die komt binnenlopen met 
thee, weet vlot andere projecten en 
de namen van de kunstenaars te  
noemen. “Heel bijzonder vond ik 
het project dat gebaseerd was op 
interviews met de boeren die moeten 
verdwijnen. Men had de interviews 
uitgeprint en geplastificeerd en in 
een reeks van teiltjes met water  
gelegd. Een ander had van wilgen-

tenen een hoogzit gemaakt, niet om 
te kunnen jagen maar om blijvend  
boven het nieuwe water uit te  
kunnen kijken. Weer een ander had 
schouderbladen van koeien in de 
bodem ingegraven zodat het leek 
alsof het ging om een reeks haaien. 
Dat maakt de transformatie wel heel 
mooi inzichtelijk. Het meest onder 
de indruk was ik van een reeks van 
oude filmpjes van de broer van Sicco 
Mansholt. Ze vormden een verslag-
legging van de drooglegging en de 
ontwikkeling van de polder. Mij 
werd verteld dat sommige boeren nu 
voor de tweede keer moeten verkas-
sen. Dat vind ik verschrikkelijk.” 
Wat Barend niet begrijpt is dat zo’n 
ingrijpend plan vorm kan krijgen in 
een samenwerkingsverband tussen 
de beide gemeentes, de provincie en 
private partijen zonder dat het Rijk 
zich ermee bemoeit.
Met Barend duik ik in het verleden 
van Landschapszorg Wieringen. De 
werkgroep, nu een stichting, bestaat 
al sinds 1973 en komt voort uit het 
actiewezen voor natuur en milieu. 
Een belangrijke stap voorwaarts 
werd gezet met de ondertekening 
van het ‘Verdrag van Wieringen’ in  
2000. De gemeente en acht andere  
partijen, waaronder LTO, de agra-
rische natuurorganisatie, het hoog-
heemraadschap en alle natuurorga-
nisaties, hebben in het verdrag 

afgesproken hoe er met het buiten-
gebied omgegaan moet worden. 
Belangrijker is dat alle partijen om de 
drie maanden om tafel zitten om alle 
ontwikkelingen in het gebied buiten 
de dorpen te bespreken. De komende 
tijd vragen de volgende issues speciale 
aandacht: het opstellen van beheers-
plannen voor de gebieden die sinds 
kort bescherming genieten in het 
kader van Natura 2000, de ophoging 
en verbreding van de historische dijk 
tussen de haven en het historische 
centrum van Den Oever, de moderni-
sering van de provinciale weg N99, 
die het eiland van oost naar west 
doorsnijdt, en natuurlijk de plannen  
om de Afsluitdijk weer veilig te 
maken. Wat het laatste betreft voelt 
Barend niets voor een rechttoe-
recht aanverbreding en -verhoging. 
“Een vriend van me heeft een paar 
maanden geleden tijdens een grote 
storm prachtige video-opnames  
gemaakt van de schor ten noorden 
van Den Oever. In één camerabewe-
ging kon hij laten zien dat de hoogte 
van de oploop van het water tegen  
de dijk afhankelijk is van de aan- of 
afwezigheid van slikken en kwelders  
voor de kust. Die golven lopen 
prachtig uit over dat buitendijkse 
land. Met die film moeten we de boer 
op om politici te laten zien dat die 
mooie Afsluitdijk zelf niet te veel 
hoeft te worden aangepakt!”



Zeekooltrekpot, het woord blijft 
onmiddellijk hangen in mijn geheu-
gen. Mark Rijsselberghe laat me een 
lange en smalle pot zien van rood 
aardewerk. Ze wordt gebruikt bij 
de kweek van zeekool, een plant die 
gedijt op kiezelstranden waar zoete 
en zoute condities elkaar afwisselen. 
De kusten van Normandië maar ook 
de Afsluitdijk zijn plaatsen waar de 
plant in het wild te vinden is. De pot 
wordt over de plant geplaatst. In 
het donker ontwikkelt de zeekool 
zich niet tot een plant met grote 
groene bladeren maar produceert 
ze lange witte of lichtgele stengels. 
Mark haalt één van de potten weg en 
knijpt met zijn nagels een stengel af. 
“Hier, eet maar op, er zijn mensen 
aan gestorven.” Ik neem aan dat hij 
dit laatste niet serieus bedoelt en 
laat me de groente smaken. De beet 
doet denken aan bleekselderij maar 
de smaak is minder makkelijk te 
benoemen. Texelse topkoks, zo lees 
ik in een folder, omschrijven het als 
“een koolsmaak, een beetje aards, 
een tikje zilt, nootachtig, een klein 

initiatiefnemer project Zilte Teelten en bestuurslid Waddengoud

Zeekooltrekpot

Mark van Rijsselberghe

Mark haalt één van de potten weg en knijpt  
met zijn nagels een stengel af. “Hier, eet maar 
op, er zijn mensen aan gestorven.” Ik neem aan 
dat hij dit laatste niet serieus bedoelt en laat  
me de groente smaken. De beet doet denken 
aan bleekselderij maar de smaak is minder  
makkelijk te benoemen.
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bittertje, zeer eigen en een smaak die 
mooi lang in de mond blijft”.
Ik tref Mark op een zonnige donder-
dagochtend in een boet ten oosten 
van Den Hoorn, de voor Texel zo 
typerende schuur voor de opslag  
van voer voor schapen. De boet is  
onlangs gerestaureerd en ingericht 
als informatiecentrum over de ont-
wikkeling van de – zo mogelijk eco-
logische – teelt van zilte groenten. 
Na mijn eerste vraag over de aard en 
het doel van zijn project steekt Mark 
langdurig en gepassio neerd van wal. 
“Verzilting van land bouwgronden is 
in Nederland een bekend probleem, 
waarvan we weten dat het alleen 
maar groter zal worden, mede door 
de zeespiegelstijging. Op termijn 
zal het op veel plekken langs de kust 
onmogelijk zijn om de waterhuis-
houding zodanig op orde te houden 
dat brakke condities kunnen worden 
vermeden.” Mark vertelt me dat in 
Nederland circa 150.000 hectare 
landbouwgrond door verzilting 
wordt bedreigd. Het moet mogelijk 
zijn om binnen vijf tot tien jaar een 

omzet te realiseren in zilte teelten 
van drie- à vierhonderd miljoen euro. 
“Dat is echter niet de belangrijkste 
opgave”, voegt Mark toe. “Wereld-
wijd is sprake van anderhalf miljard 
hectare grond die verzilt is of aan 
verzilting blootstaat. Daar moeten 
we een oplossing voor bedenken.  
Ik geloof in zilte teelten als hét  
antwoord. En Nederland kan daarbij 
de kraamkamer zijn.”
De ontwikkeling van zilte teelten 
is echter geen eenvoudige opgave. 
Mark beschrijft me een reeks van 
problemen die hij de afgelopen drie 
jaar is tegengekomen. “Inderdaad, 
‘Murphy’s law’: alles ging mis, wat 
er mis kon gaan. Om met de zeekool-
trekpot te beginnen. Via internet 
had ik een Vlaams bedrijf gevonden 
dat ze verkocht. Ik bel de verkoper 
op en vraag hem in welke aantallen 
hij ze kan leveren. ‘Ik heb er vier’, 
vertelde hij me! Ik viel van m’n stoel. 
Ik vroeg hem of hij er duizend kon 
maken. ‘Allez meneer, dan word ik 
ziek!’ Daar kwam bij dat ze € 35 per 
stuk kosten. De oplossing lag in de 
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bouw van een verdonkerde kas, een 
eenvoudige tent gemaakt van donker 
plastic. Daar was echter een bouw-
vergunning voor nodig. De verlening  
ervan door de gemeente liet zo lang 
op zich wachten dat we de kas veel 
te laat in het seizoen konden opbou-
wen. Dat was heel nadelig voor de 
opbrengst, en het is al zo’n lastige 
plant om te kweken.” 
“In het begin hadden we het pro-
bleem dat we geen plantmateriaal 
hadden. Het verzamelen ervan in 
de natuur was geen optie want ze 
is beschermd. Uiteindelijk hebben 
we in de natuur grote hoeveelheden 
zaad weten te oogsten en via een 
zaadveredelaar hebben we bruikbaar 

zaad kunnen verkrijgen. Uit 15.000 
zaden zijn uiteindelijk maar 300 
planten opgekomen. Nu kunnen 
deze van jaar op jaar door scheuren 
vermeerderd worden.” Ik begrijp 
van Mark dat na drie jaar nog steeds 
geen sprake is van een stabiele en 
productieve situatie. “Het is een 
plant die tegen zeer extreme situa-
ties bestand is, tegen zon, hitte, zout, 
wind en golfslag – de plant heeft een 
groot celherstellend vermogen. Maar 
tegelijkertijd hoeft er maar iets heel 
kleins te gebeuren en ze valt dood 
om. We weten nog steeds niet hoe 
we de plant binnendijks op de juiste 
manier moeten ‘foppen’ om haar tot 
volle wasdom te brengen.” Als ik  

www.zeekool.nl
www.waddengoud.nl

samen met Mark een bezoek breng 
aan de kas, blijkt dat ratten de vol-
gende bedreiging vormen voor zijn 
gekoesterde plantjes.
Mark is al vanaf het begin van de 
jaren zeventig betrokken bij de 
biologisch-dynamische landbouw 
en beschikt over veel ervaring met de 
ontwikkeling van nieuwe landbouw-
producten. Hij laat zich niet uit het 
veld slaan, hoewel de meeste mensen 
nog steeds vreemd aankijken tegen 
het irrigeren van goede, binnen-
dijkse landbouwgronden met zout 
water. Hij heeft nu zijn zinnen gezet 
op een breder assortiment, waarin de 
strandbiet een hoofdrol speelt. Hij 
werkt al jaren intensief samen met 

wetenschappers van verschillende 
universiteiten. Als ik hem vraag naar 
de verwachtingen die hij heeft van 
wetenschappers, antwoordt hij dat 
hij gezien wordt als een ‘knuffel-
ondernemer’. Hij durft risico’s te  
nemen, te investeren – dat wil  
zeggen vaak verlies te nemen – en het 
experiment aan te gaan. Daar moet 
wel iets tegenover staan. “Weten-
schappers moeten niet alleen denken 
aan hun eigen eer en roem maar 

moeten samenwerken. Ook met 
insti tuten voor biologische land-
bouw, waar in de wetenschap veelal 
met scepsis tegenaan wordt gekeken. 
Verder moeten ze er zijn wanneer 
ík vragen heb. Mijn planten staan 
niet in een laboratorium, maar in het 
veld. Ik ga met de seizoenen mee en 
ik moet direct kunnen reageren op 
wat ik zie gebeuren. Maar vooral, ze 
moeten het durven zeggen als ze het 
niet weten.”

 



Ik was er een paar keer aan voorbij 
gelopen maar na mijn gesprek met 
Adriaan Dijksen viel mijn oog op 
de grote display bij de receptie van 
mijn hotel in Den Burg. Ik had met 
hem gesproken over de aard van 
het hedendaagse toerisme op het 
eiland. Hier zag ik wat hij bedoelde 
in één oogopslag voor me. Zo’n 
veertig folders maakten mij attent 
op de mogelijkheid om op Texel te 
‘tandemspringen’, een rondvlucht 
te maken, een ‘schapentheater’ te 
bezoeken, met een bus een dagtrip 
over het eiland te maken, te karten, 
orchideeën te bekijken, een tuktuk 
te huren en op safari te gaan, een 
museum te bezoeken, een ‘echt 
Texels product’ te kopen, te moun-
tainbiken, in de branding te ‘raften’, 

van dichtbij roofvogels te bekijken, 
te wandelen over een ‘Boerenwan-
delpad’, te ‘golfsurfen’, te luisteren 
naar juttersverhalen, te ‘Powerkiten’, 
te ontspannen in een verzorgings-
studio, een natuur- en beeldentuin 
te bezoeken, ‘een filmpje te pakken’, 
te golfen, me te laten verrassen door 
een Texelse goochelaar, te ‘beachvol-
leyballen’, een ‘bezoekboerderij’ aan 
te doen, ambachtelijk bier te brou-
wen, een zeeaquarium te bekijken, 
te vliegeren, te sportvissen op zee, 
fruit en bloemen te plukken in een 
‘zelfpluktuin’, garnalen te vissen, 
zeep te maken, papier te scheppen, 
en – natuurlijk – zeehonden te be-
kijken, zowel in de natuur als in de 
zeehondenopvang. “Doe en beleef!”, 
zo brengt Landgoed De Bonte Bele-

bestuurslid Landschapszorg Texel en ornitholoog

Bonte belevenis

Adriaan Dijksen

“Ik durf te beweren dat we tegenwoordig meer 
in de natuur zijn, maar dat we er veel minder van 
weten. De natuur wordt niet bezocht om de  
natuur zelf maar om erin actief te zijn. Feitelijk is 
de natuur een entourage geworden voor  
wandelen, hardlopen, fietsen, mountainbiken, 
noem maar op.”
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venis bij Den Hoorn het treffend én 
gebiedend onder woorden.
“Mijn grootste zorg”, vertrouwt 
Adriaan me toe, “is dat in de natuur-
gebieden op Texel steeds meer  
wegen en paden worden aangelegd 
en dat de bestaande steeds intensie-
ver worden gebruikt. Ik begrijp dat 
de gemeente streeft naar een grotere 
openstelling van natuurgebieden, 
maar dat publieke organisaties zoals 
Staatsbosbeheer en Natuurmonu-
menten daar zo makkelijk in mee-
gaan, vind ik heel vreemd. Ook voor 
hen is maatschappelijk draagvlak 
tegenwoordig hét uitgangspunt ge-
worden: recreatie is heilig. Dat vind 
ik jammer want het is eenvoudig aan-
toonbaar dat het recreatieve gebruik 
van de natuur in zijn huidige inten-
sieve vorm zeer schadelijk is, zeker 
als toezicht ontbreekt. Het betekent 
een groot verlies van kwaliteit voor 
de natuur zelf.”
Niemand is beter in staat te beschrij-
ven welke veranderingen zich 
vol trokken hebben in de natuur-
beleving op Texel. Adriaan is name-
lijk in 1946 op Texel geboren en is 
tientallen jaren werkzaam geweest 
als natuurvoorlichter voor Staatsbos-
beheer. Hij is actief in de plaatselijke 
natuurbeschermingsorganisatie en 
vogelwerkgroep en schreef verschil-
lende boeken over de flora en vogels 
van het eiland. Adriaan: “Texel had 
in Nederland én daarbuiten een 
grote naam als natuurgebied. Dat 
kwam door de bijzondere vogelrijk-

dom. Al voor de Tweede Wereldoor-
log namen jaarlijks meer dan 30.000 
mensen deel aan natuurexcursies. 
Uitgangspunt daarbij was Thijsses 
adagium: ‘Je moet van de natuur we-
ten om ze te kunnen beschermen.’ Je 
gaat de natuur in voor de natuur. Nu 
is dat heel anders. Ik durf te beweren 
dat we tegenwoordig meer in de na-
tuur zijn, maar dat we er veel minder 
van weten. De natuur wordt niet 
bezocht om de natuur zelf maar om 
erin actief te zijn. Feitelijk is de na-
tuur een entourage geworden voor 
wandelen, hardlopen, fietsen, moun-
tainbiken, noem maar op.” Adriaan 
geeft me een treffend voorbeeld 
waaruit blijkt dat het begrip ‘natuur’ 
een enorme verandering in beteke-
nis heeft ondergaan. Hij vertelt me 
van een tv-documentaire waarin 
duidelijk werd gemaakt waarom De 
Beemster werelderfgoed werd. “In 
de documentaire werd het nota bene 
een natuurgebied genoemd omdat je 
er kunt wandelen en fietsen en kunt 
genieten van stilte en rust!”
“Het gaat tegenwoordig”, vervolgt 
Adriaan, “blijkbaar om de vraag wat 
je aan de natuur hebt; wat kan ík 
ermee? Dat is niet mijn perspectief. 
Ik vind dat we op moeten komen 
voor de natuur omdat ze geen stem 
heeft. We moeten opkomen voor 
het eigen standige recht van bestaan 
van de natuur. Ik heb er dan ook 
helemaal geen probleem mee dat 
grote delen van natuurgebieden 
worden afgesloten, ook voor mij. 

Ik vergelijk het altijd met oude en 
belangrijke cultuurdocumenten. Die 
geef je ook niet aan Jan en alleman te 
leen, die leg je zorgvuldig weg in een 
kluis. Hier op Texel is het anders. De 
bescherming van de natuur wordt 
alleen maar gezien als een noodza-
kelijke basis voor de toeristische 
uitbating ervan. ‘Natuur genoeg op 
Texel’, zo denkt men in de lokale 
politiek die gedomineerd wordt 
door de belangrijkste boerenorgani-
satie. Wat dat betreft ben ik blij dat 
de provincie, Den Haag en Europa 
stevige beperkingen opleggen aan de 
economische ontwikkeling van het 
eiland.”
Bij het afscheid spreken we over 
Adriaans huidige werkzaamheden, 
hij is immers twee jaar geleden met 
de VUT gegaan. Natuurlijk houdt 
hij zich nog intensief bezig met de 
Texelse natuur, maar hij kan niet 
ontkennen dat zijn grote liefde in-
tussen uitgaat naar natuurgebieden 
in verre, warme landen, zoals Ethio-
pië. Hij treedt jaarlijks enkele keren 
op als begeleider van vogelreizen. 
“Dat zie je veel bij echte natuurlief-
hebbers. Die gaan allemaal naar het 
buitenland omdat de natuur hier te 
klein is en te platgetrapt. Daar heb je 
nog echte natuur, zonder mensen.”
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De eilanden worden bij het begin van 
ons gesprek door Angélique kort met 
elkaar vergeleken: “Schier is te klein, 
dat heb je in één dag gezien. Vlieland 
ook. Texel is daarentegen te groot; 
op veel plekken heb je geen besef dat 
je op een eiland bent. En op Ameland 
heb ik – ik ben tegenwoordig slecht 
ter been – een auto nodig om op de 
mooie plekjes te komen. Nee, geef 
mij maar Terschelling. Bijna overal 
zie je strand, duin, dijk óf wad. Je ziet 
het één of het ander. Overal kan ik 
via goede wegen tot op de mooiste 
plekken komen. Zet mij maar af bij 
strandpaviljoen De Walvis en ik kan 
urenlang kijken naar het komen en 
gaan van eb en vloed.”
Het ijs is snel gebroken als we  
erachter komen dat haar vader en 
mijn vader eigenaar waren van een 
steenfabriek in Noord-Brabant. Ik 
groeide op in Steensel, in de buurt 
van Eindhoven, zij in een dorpje bij 
Roosendaal. In haar en mijn jeugd 
was het gebruikelijk dat moeder met 
kinderen zes weken op zomervakan-
tie ging naar één plek aan zee. Voor 

toerist, bezoekt ieder jaar ten minste één keer een Waddeneiland, 
veelal Terschelling

Webcam
Angélique van Vroonhoven

Ze wil één keer Oerol meemaken, ook al is het 
dan overal op het eiland druk. “Maar de drukte 
van Oerol is een uitzondering. De rest van het 
jaar is het er eigenlijk heel rustig. Ik wil dat zo 
graag houden.”

30

haar familie was dat het Zeeuwse 
Zoutelande, voor mijn familie het 
Vlaamse De Panne. Vader sloot aan 
bij zijn familie gedurende zijn twee 
weken vakantie en in de weekeinden. 
Daar waar haar familie koos voor een 
vakantiehuisje, werd bij ons sinds 
1949 gebruik gemaakt van een  
monumentale, houten caravan van 
het merk ‘Kip’. Lange tijd op één 
plek, aan het strand of in het bos, 
was in de jaren vijftig en zestig een 
gebruikelijke manier van vakantie 
vieren voor de betere middenstand. 
Ook de Waddeneilanden vormden 
zo’n bestemming, maar veelal niet 
voor mensen uit het Zuiden. De rest 
van het jaar was het werken, werken 
en werken. In de loop van de jaren 
zestig en zeventig veranderde dat 
echter door de groei in welvaart en 
werd het mogelijk om af te reizen 
naar Duitsland, Frankrijk, Italië 
of Spanje. In beide families werd 
een ‘zwervende’ vakantie van twee 
tot drie weken in caravan of hotel 
gebruikelijk. ‘Cultuur’ nam daarbij 
een belangrijke plek in. Vakantie in 
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websites bezoekt waar webcams real-
time beelden geven van de situatie op 
het eiland. 
“Wat is het dat je aantrekt in de 
Waddeneilanden?”, vraag ik haar. 
Het antwoord is niet eenvoudig. 
“Het is een optelsom: geuren, kleu-
ren, de luchten, ook ’s nachts. Voor 
een mooie, heldere sterrenhemel 
hoef je echt niet ver weg te gaan.” 
Het gaat haar echter vooral om de 
rust en de stilte. “Niets anders horen 
dan jezelf ”, zo vertelt ze me. “Op 
de boot, op de pier of in het dorp is 
het vaak druk, maar op het eiland 
is het vrijwel overal rustig en kom 
je niemand of maar enkele mensen 
tegen. Ik zoek ook altijd meteen 

het strand op, want dat heb ik in het 
begin nodig. Ik moet acclimatiseren, 
tot rust komen en mezelf hervinden. 
Hoe harder het waait, hoe beter. Ja, 
uitwaaien, dat is waar het om gaat. 
Met de wind in het gezicht urenlang 
wandelen zodat ’s avonds de wortels 
van je haren pijn doen! Haasten, 
haasten, maakt langzaam plaats voor 
een leven waarin mijn lijf het ritme 
aangeeft. Ik kom daarom ook nooit 
korter dan een week. Voor mij is de 
teleurstelling te groot als ik na een 
weekend al weer terug moet. Het 
tegenovergestelde gevoel ken ik niet. 
Ik heb nog nooit gedacht: ‘Gelukkig, 
weer naar huis.’”
Opnieuw komen we te spreken over 

Nederland of in het nabije buiten-
land werd langzaam iets voor ‘erbij’ 
of ‘tussendoor’, voor het weekend of 
voor een midweek, voor de rust en 
de natuur. 
Pas toen ze volwassen was en kinde-
ren had, maakte Angélique voor het 
eerst kennis met de Waddeneilanden.  
Via vrienden van vrienden kreeg ze 
toevallig de mogelijkheid een huisje 
te huren bij Midsland op Terschel-
ling. “Ik was meteen verkocht. Ik be-
schouw het als een virus, waarvoor ík 
in ieder geval zeer ontvankelijk bleek 
te zijn. Sindsdien moet ik minstens 
één keer per jaar naar een eiland, het 
liefst naar Terschelling.” Angélique 
bekent me dat ze thuis zelfs wel eens 

hoe het was en is om vakantie te vie-
ren. Angélique: “Toen de kinderen 
klein waren gingen we in de zomer 
soms naar de Wadden, maar meestal 
naar Frankrijk of Spanje. In 1991 
hebben we, toen de kinderen groot 
genoeg waren, ze wisten wat ze 
deden en wat Engels spraken, voor 
het eerst een grote reis gemaakt, 
naar Florida. Met een camper op 
stap: mijn meest ideale manier van 
vakantie vieren. De Everglades, het 
Space Center van NASA, en natuur-
lijk – vijf dagen lang – Disney World! 
Sinds die tijd heb ik een hele reeks 
van verre reizen gemaakt, eerst met 
de kinderen, later met een vriendin. 
Het is tegenwoordig zo makkelijk 
om de gekste dingen te doen! Ik ben 
de laatste jaren in Mexico, Kreta, 
Italië en Engeland geweest, en laatst 
heb ik nog een hotelrondreis door 
Schotland gemaakt. Zelfs daar heb 
je dagen dat je niemand tegen komt. 
Daar heb je echt ‘geen bereik’. Maar 
ik geniet tegenwoordig net zo goed 
van een weekendje in de natuur, in 
een hotel bij Berg en Dal of in een 
villa in de Ardennen. Of van een 
weekje op de eilanden.” Haar leef-
tijd, werk en gezinssituatie maken 
het Angélique mogelijk om buiten 
het seizoen naar de eilanden te gaan, 
hoewel ze juist voor de zomer van 
2009 geboekt heeft voor een verblijf 
op Terschelling. Ze wil, zo vertelt ze 
me, één keer Oerol meemaken, ook al 
is het dan overal op het eiland druk. 
“Maar de drukte van Oerol is een uit-
zondering. De rest van het jaar is het 
er eigenlijk heel rustig. Ik wil dat zo 
graag houden.” Ze pauzeert, buigt 
naar me voorover en fluistert me toe: 
“Daarom vertel ik eigenlijk niemand 
over Terschelling!”
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In de publieke en politieke verbeel-
ding vormen de Wadden en het  
waddengebied een zeer bijzonder  
natuurgebied en een uniek open  
landschap waar (storm)wind en  
(zee)water grote invloed hebben. 
Terecht. Vele (koffietafel)boeken en 
jaarkalenders maken dit in woord 
maar vooral in beeld duidelijk. Het 
Noord-Nederlandse kustgebied heeft 
veel te bieden als het gaat om natuur, 
stilte, openheid en duisternis. Deze  
waarden verdienen het voor de toe-
komst veilig gesteld te worden. De 
bescherming ervan is daarom in een 
complex geheel van beleidsvoorne-
mens, wetten, richtlijnen en regelin-
gen vastgelegd. Voor de Wadden, zo 
luidt het officië le adagium, is sprake 
van ‘voorrang voor de natuur met  
beperkt menselijk medegebruik’.1 
Menselijk gedrag mag geen bedrei-
ging vormen voor het voortbestaan 
van het natuurlijke systeem. Het 
moet in ecologische zin duurzaam 
zijn.
Rond de Wadden, op de eilanden en 
in de kustgemeenten, wonen en  
werken van oudsher echter honderd-

Gedeelde ruimte

duizenden mensen. Al gedurende 
een ononderbroken periode van 
bijna drieduizend jaar. Daarnaast 
worden de eilanden sinds het mid-
den van de twintigste eeuw bezocht 
door grote aantallen toeristen uit 
binnen- en buitenland. Overal, ook 
in de Waddenzee zelf, is de eeuwen-
oude en hedendaagse hand van de 
mens te zien. De Waddenzee en 
het waddengebied zijn weliswaar 
geen voorbeeld van volledig geculti-
veerde plattelandslandschappen, 
zoals bijvoorbeeld Waterland of de 
Achterhoek, maar ook zeker niet van 
de overweldigende wildernis van 
bijvoorbeeld de Grand Canyon of 
de Gobi-woestijn. Met recht kan het 
gebied van en rond de Waddenzee 
niet alleen een natuurgebied maar 
ook een levend cultuurlandschap 
genoemd worden.
Zoals dit boek laat zien, wordt het 
Noord-Nederlandse kustgebied om 
zeer uiteenlopende redenen en op 
zeer uiteenlopende wijzen door  
grote en gevarieerde groepen van 
mensen gebruikt en beleefd. De 
mens is niet uit de geschiedenis maar 
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ook niet uit de toekomst van de 
Wadden en het waddengebied weg 
te denken. Het is een gedeelde ruimte 
en dat zal het ook in de toekomst 
blijven. Daarom zijn niet alleen  
natuurlijke maar ook economische 
en sociaal-culturele duurzaamheid 
– en de vaak lastige combinatie van 
deze verschillende vormen van duur-
zaamheid – belangrijke thema’s. Hoe 
kunnen de bewoners blijvend een 
leefbaar en zinvol bestaan opbou-
wen? Hoe krijgt de politieke en  
bestuurlijke bemoeienis met het 
bestaan van bewoners op een recht-
vaardige wijze vorm? Hoe kunnen 
bezoekers blijven genieten van 

strand, duinen, kwelders, wad en 
(zee)water? En welke effecten heeft 
dit op de ontwikkeling van de  
natuurwaarden?
Bij de beantwoording van deze 
vragen, vooral van de laatste vraag, 
spelen natuuronderzoekers een  
belangrijke rol. Onze verwachtingen 
van ecologen moeten echter niet te 
hoog gespannen zijn. Ze zijn welis-
waar in staat veel informatie te  
verzamelen over de natuur en haar 
ontwikkeling maar op hun vermo-
gen ecosystemen ‘te modelleren’,  
‘te verklaren’ en hun ontwikkeling 
‘te voorspellen’ is het een en ander af 
te dingen. Het is vooralsnog de vraag 

of ze een nauwkeurig beeld kunnen 
geven van de toekomstige ontwik-
keling van de Wadden als natuurge-
bied, mede gelet op de ingrijpende 
veranderingen in het klimaat en de 
onvoorspelbare komst van nieuwe 
‘invasieve’ soorten. Ook kan ecolo-
gen niet gevraagd worden te oorde-
len over wat de meest wenselijke of 
meest natuurlijke ontwikkeling van 
het gebied is. Ze zijn deskundig op 
het vlak van ‘toestanden’, ‘werking’ 
en ‘verandering’ maar niet op het 
vlak van ‘waarden’ en ‘waardering’. 
Wat van waarde en dus belangrijk is, 
is immers sterk historisch, politiek 
en cultureel gekleurd. Het oordeel 
verschilt van groep tot groep binnen 
de samenleving. Tot slot beschikken 
natuurwetenschappers niet over de 
kennis om wenselijk, bijvoorbeeld 
duurzaam gedrag vorm te geven: 
het zijn immers mensen die het 
moeten doen. Daarom is voor de 
toekomst van de Wadden en het 
waddengebied historisch en sociaal-
wetenschappe lijk onderzoek van 
het grootste belang. Op basis van de 
interviews in dit boek zal hieronder, 
zonder uitputtend te zijn, een aantal 
belangrijke thema’s van bespiegeling 
en onderzoek worden geïdentifi-
ceerd.2 
Dit boek probeert een beeld te geven 
van de mensen die voor de opgave 
staan invulling te geven aan een 
duurzame toekomst van het wad-
dengebied, niet alleen in ecologische 
maar ook in economische, sociale 
en culturele zin. Over welke kennis, 

expertise en vaardigheden beschik-
ken ze? Hoe zijn deze gevormd op 
basis van een soms generatielange 
betrokkenheid bij het gebied? Welke 
toekomst staat ze voor ogen? Welke 
problemen komen ze tegen bij de 
verwezenlijking ervan? De geïnter-
viewden vormen echter maar een 
zeer kleine uitsnede van de bewo-
ners en bezoekers van het gebied. 
Daar komt bij dat de meeste geïnter-
viewden al eerder in verschillende 
media, bijvoorbeeld in het tijdschrift 
Noorderbreedte, de aandacht hebben 
getrokken. De uitkomsten van de ge-
sprekken zijn met andere woorden 
niet representatief. Onderstaande 
analyse van de interviews is daarom 
slechts een uitnodiging tot discussie, 

agendavorming en onderzoek.
Uit de interviews blijkt dat voor 
bewoners en bezoekers de Wadden-
zee weliswaar een betekenisvolle 
eenheid vormt maar het wadden-
gebied niet of nauwelijks. Daar 
waar de eiland- en kustgemeenten 
in politiek, bestuur en wetenschap 
tegenwoordig, bijvoorbeeld in het 
Regionaal College Waddengebied 
of de Waddenacademie, als een een-
heid worden gezien, is binnen het 
gebied de gehechtheid aan een com-
binatie van familie, vrienden, dorp 
(of eiland), streek, beroep, school, 
geloofsgenootschap of provincie 
veel belangrijker. Dwars door het 
waddengebied bijvoorbeeld, loopt 
een belangrijke economische en 

sociaal-culturele grens tussen de 
eilanden enerzijds en de kustge-
meenten anderzijds. In de vraag naar 
het toebehoren van de bewoners van 
het gebied aan verschillende, elkaar 
overlappende groepen ontvouwt 
zich een spannend en complex veld 
van onderzoek. ‘Lidmaatschap’ is 
zeker niet onveranderlijk. De aard 
en intensiteit van de ge- en verbon-
denheid aan verschillende groepen 
is in de loop van de twintigste eeuw 
voor iedereen ingrijpend gewijzigd. 
Demografische ontwikkelingen, 
veranderingen in de familie- en 
beroepsstructuur, groei in mobili-
teit en groei in welvaart vormden 
en vormen de grondslag voor een 
toename in individuele vrijheid en 
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ongebondenheid. Tegelijkertijd zijn 
echter nieuwe vormen van lokale en 
regionale ge- en verbondenheid  
ontstaan. Buurt, dorp en streek zijn 
in het waddengebied niet zonder  
betekenis geworden. Juist niet, ze 
maken in nieuwe vormen een enor-
me ontwikkeling door. 
In de interviews zijn verschillende 
voorbeelden te vinden van een zeer 
actieve en wijd verbreide bemoeienis 

van grote groepen mensen met de 
toekomst van het dorp (zoals tot uit-
drukking komt in het wijdverbreide 
fenomeen van de collectieve vorm-
geving van dorpsplannen), het lokale 
erfgoed en met kunst en cultuur, 
zoals dans, toneel, muziek en beel-
dende kunst. In vrijwel geen enkel 
geval vormt gemeenschapsvorming 
een bewust doel van de activiteiten; 
het sociale effect is echter overal evi-

dent. Het opstellen van een dorps-
plan, de openstelling van een molen 
of de opvoering van een toneelstuk 
verbindt mensen op een indringende 
en duurzame wijze. Tevens maken 
de interviews een belangrijk ander 
effect duidelijk van de gemeenschap-
pelijke en vrijwillige werkzaamhe-
den: de deelnemers verwerven zich 
een plek in een collectief verhaal, 
waarin verleden, heden en toekomst 

op een betekenisvolle maar niet  
noodzakelijk eenduidige wijze aan 
elkaar worden verbonden. Wat er 
gebeurde in het verleden – veelal 
for better, soms for worse – wordt in 
verband gebracht met wensbeelden 
voor de toekomst; in kunstzinnige 
‘experimenten’ wordt onderzocht 
wat (niet) mogelijk is en welke vor-
men van handelen welke uitkomsten 
hebben. Opmerkelijk is dat slechts 
weinig bewoners zich verenigen 
rond de bescherming van natuur-
waarden. ‘Natuur’, zo hoor je vaak, 
‘is iets van buiten’, dat wil zeggen 
een thema waar vooral buitenstaan-
ders zich druk over maken, eigenlijk 
al vanaf het eerste begin toen de  
Amsterdammer Jac. P. Thijsse aan-
dacht vroeg voor de uitzonderlijke 
rijkdom aan planten en vogels op 
Texel. De thuisbasis en het optreden 
van organisaties zoals de Wadden-
vereniging en Greenpeace heeft dit 
beeld later bevestigd. De ecologische 
rijkdom van het historische cultuur-
landschap kan wel op veel belang-
stelling rekenen. Een goed voor-
beeld is het zoeken van kievits eieren; 
het is niet alleen een viering van het 
Fries-zijn maar ook een uiting van de 
gecombineerde zorg voor natuur- en 
(platte)landschap.
De interviews geven slechts een hint 
als het gaat om aard en belang van 
bovengenoemde vormen van collec-
tieve, historische en kunstzinnige  
ervaring en verbeelding. Nader  
onderzoek kan duidelijk maken op 
welke wijze dit enorme sociaal-cul-

turele kapitaal gebruikt kan worden 
bij de vormgeving van de toekomst 
van het gebied. Het vermogen om 
oude sociale verbanden te vernieu-
wen en nieuwe verbanden te organi-
seren zal – in combinatie met nieuwe 
technologieën (denk aan de auto en 
de koelkast waardoor het platteland 
leefbaar bleef in de tweede helft van 
de twintigste eeuw) – een belangrijk 
antwoord vormen op de nieuwe  
problemen van vergrijzing en krimp. 
Voor het ontwerp van scenario’s 
voor de toekomst van het wadden-
gebied is niet alleen de hierboven 
beschreven sociaal-culturele veer-
kracht belangrijk, maar ook de eco-
nomische. In dat verband bieden de 
interviews ook een aantal opvallende 
aanknopingspunten, hoewel op-
nieuw niet vergeten mag worden dat 
de geïnterviewden vrijwel zeker niet 
representatief zijn voor de bewoners 
van de Noord-Nederlandse eiland- 
en kustgemeenten. Het zijn mensen 
die al in de schijnwerpers staan, 
meestal vanwege de bijzondere wijze 
waarop ze in hun bedrijfsvoering  
aan de weg timmeren. Wat dat  
betreft geven de interviews een heel 
positief, wellicht te positief beeld 
van de lokale ondernemingszin. 
Representatief zijn ze echter wel als 
het gaat om de wijze waarop het on-
dernemerschap wordt vormgegeven. 
Kenmerkend is namelijk een aanpak 
waarbij uit verschillende vaatjes 
wordt getapt. Ondernemers en  
gezinnen concentreren zich niet op 
één activiteit of baan van de manne-

lijke kostwinner maar op een breed 
spectrum aan activiteiten van beide 
partners, en zo mogelijk andere 
familieleden. Dat geldt voor alle be-
roepsgroepen die typerend zijn voor 
de regio: boeren, vissers en recreatie-
ondernemers. Soms lijkt deze broad 
spectrum-strategie een uitkomst 
voor de vormgeving van initiatieven 
die niet alleen ecologisch maar ook 
sociaal en economisch duurzaam 
zijn. Een voorbeeld is de zogeheten 
‘geïntegreerde visserij’. Deze vorm 
van economische weerbaarheid 
kan echter ook verkeerd uitpakken, 
bijvoorbeeld als het gaat om boeren 
in gebieden met een belangrijk cul-
tuurhistorisch landschap. Andere, 
niet-agrarische inkomstenbronnen, 
vooral ook die van de vrouwelijke 
partners, maken het voor sommige 
boeren mogelijk te blijven participe-
ren in de wereldmarkt en de bedrijfs-
voering steeds verder op te schalen 
ten koste van de landschappelijke 
kleinschaligheid en rijkdom. 
Het feit dat in de interviews vooral 
initiatiefrijke bewoners van het  
gebied aan het woord komen,  
kan verklaren dat regelmatig naar 
voren komt dat er ook in Noord-
Nederland een aanzienlijke kloof 
bestaat tussen burger enerzijds en 
politiek, beleid en bestuur ander-
zijds. Men voelt zich niet gehoord en 
vertegenwoordigd. Zelfs niet op ge-
meentelijk niveau. Belangrijker nog: 
men voelt zich niet gesteund bij de 
ontwikkeling van  innovatieve initia-
tieven, eerder gehinderd. Men kan 



niet uit de voeten met het complexe 
systeem van wet- en regelgeving en 
beleid(svoornemens). Het is opmer-
kelijk dat deze binnen Nederland 
veelbesproken kloof ook in het wad-
dengebied een issue is. Het betreft 
immers een relatief dunbevolkte re-
gio, zonder steden, met gemeenten 
met relatief kleine inwoneraantallen. 
Er zijn met andere woorden geen 
structurele belemmeringen voor 
intensieve en persoonlijke contacten 
tussen burgers en politici, burge-
meesters, wethouders, dijkgraven 
en ambtenaren. Deze contacten 
bestaan ook, zo maken verschillende 
gesprekspartners duidelijk. 
Hoe is de kloof tussen burger en be-
stuur te verklaren? Zijn er gebieds-
specifieke factoren aan te wijzen? Er 
zijn er minstens twee. In de eerste 
plaats zijn de kustgemeenten de 
laatste decennia door herindelingen 
steeds groter in oppervlak gewor-
den. Ze omvatten tegenwoordig 
tientallen dorpen en kleine kernen. 
Hoogstwaarschijnlijk zal dit proces 

van gemeentelijke schaalvergroting 
zich doorzetten. Een belangrijke 
vraag van nader onderzoek is hoe de 
democratische kosten – de vergro-
ting van de afstand tussen burger en 
bestuur – opwegen tegen de baten 
die geboekt worden met een meer 
grootschalige en dus efficiëntere, en 
verondersteld effectievere bestuurs-
structuur. In de tweede plaats be-
staat bij veel bewoners het idee dat 
veel wet- en regelgeving het werk 
van buitenstaanders is; dat de vele 
belemmeringen die worden opge-
worpen uiteindelijk afkomstig zijn 
van landelijke natuurorganisaties. 
Zij hebben, zo wordt verondersteld, 
direct toegang tot de landelijke en 
provinciale politiek en hebben de 
kennis, expertise en het geld om via 
ingewikkelde en langdurige juridi-
sche procesgang hun doelen te ver-
wezenlijken. Hun langdurige strijd 
voor het behoud van de natuurwaar-
den, hoe terecht ook in de ogen van 
veel tegenwoordige bewoners, heeft 
als effect gehad dat de rechtvaardig-

heid van veel juridisch, bestuurlijk 
en beleidsmatig ingrijpen voor 
velen ter discussie staat. Kunnen op 
dit punt nieuwe wegen bewandeld 
worden, nu bijvoorbeeld het uit-
gangspunt van duurzaam behoud 
van de Wadden als natuurgebied met 
menselijk medegebruik duidelijk in 
wet- en regelgeving en beleid veran-
kerd is? 
De Wadden en het waddengebied 
zijn per definitie een gedeelde ruim-
te, in veel gevallen door de langlo-
pende conflicten over natuurbehoud 
en economische ontwikkeling een 
verdeelde ruimte. Kan het gebied 
echter ook een gedeelde ruimte 
worden in de betekenis van de Friese 
verkeersfilosoof Hans Monderman 
(1947-2008)? Hij ontwikkelde het 
begrip ‘shared space’, om mens en 
verkeer samen te laten gaan zonder 
ze te scheiden of te bezwijken voor 
de verleiding alles te regelen. In de 
praktijk werd het een succes: meer 
verkeer kon worden gecombineerd 
met minder ongelukken en een 

hogere doorstroomsnelheid. Zijn 
gedeelde ruimte was gebaseerd op 
het idee dat je het verkeer niet moet 
regelen met belijning, borden, stop-
lichten, zebrapaden of trottoirban-
den, maar dat je het moet overlaten 
aan de beleefdheid en het gezonde 
verstand van de gebruikers in een 
open verkeersruimte zonder  
verkeerstekens. Het is verleidelijk 
om Mondermans begrip ook bui-
ten het verkeer toe te passen. In 
overdrachtelijke zin om te komen 
tot onconventionele oplossingen; 
in letterlijke zin door regels te 
vervangen door onderhandeling 
tussen betrokkenen. In het wadden-

gebied als gedeelde ruimte is dit 
natuurlijk niet als vanzelfsprekend 
te verwezenlijken zoals in een ver-
keersruimte. Betrokkenen verkeren 
niet, zoals op een kruising of in een 
straat, in voortdurende interactie 
en de consequenties van handelen 
zijn niet onmiddellijk duidelijk. De 
vorm geving van een gedeelde ruimte 
vraagt daarom ook om organisatie, 
begeleiding, waarneming (het verza-
melen van gegevens) en afrekening 
op effecten en resultaten. Is de tijd 
nu aangebroken om het zo aan te  
pakken, in strikt afgebakende ruim-
tes voor experiment en innovatie? 
Dat moet mogelijk zijn nu vele 
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initia tiefrijke bewoners zich bewust 
zijn van de waarden van het gebied, 
van de belangen die op het spel staan 
en de grote opgaven die zich voor de 
toekomst aanbieden.

1 
W. Meier, P.C. Lodders-Elfferich en 
L.M.L.H.A.  Hermans, 2004: Ruimte voor de 
Wadden. Eindrapport adviesgroep Waddenzeebe-
leid, Den Haag.
2 
Een integrale kennisagenda voor het wadden-
gebied is te vinden op www.waddenacademie.
knaw.nl.



1 Elles Bulder
 Graanmachine
 www.ellesbulder.com
 www.occis.nl

2 ds. D.M. Heikoop
 Jeruzalem van het Noorden
 www.hervormdbedum.nl

3 Reint Wobbes
 In het bakje gehangen
 www.groningerkerken.nl
 www.hethoogeland.com

4 Goffe Jensma
 Meubelmaker of antiquair?
 www.rug.nl/staff/g.t.jensma
 Het besproken artikel is:  

Goffe Jensma, 2008: 
Kangoeroe naast kievit. Over 
beeldvorming en overdracht 
van Friese cultuur en 
geschiedenis, It Beaken 70, 
23-40

5 Hans Elerie
 Stadlander
 www.bokd.nl
 Voor het begrip ‘stadlander’, 

zie www.noorderbreedte.nl/ 
?artikel=2718

6 Jaap Vegter
 Stoer
 
7  Johannes Lindenbergh
 Keukentafelgesprek
 www.noorderzijlvest.nl

8 Jacobien Louwes
 Biologisch gaan
 www.wierde-en-dijk.nl
 www.nieuwmidhuizen.com

9 Joan Mol
 Op zondag groeten we niet

 www.demarne.nl
 www.waddenzee.nl

10 Rudy Westra
 Nooit nee
 www.civ-lauwersoog.nl
 www.gebroedersluden.nl
 www.promotielauwersoog.nl

11 Wim Woudstra
 Westgat
 www.havenlauwersoog.nl

12 Wyb Jan Groendijk  
Meer dan een steen  
Wat is een eilander?

 www.vredenhof.org

13 Jan Engels en Jan Pattje
 Herbouw
 www.amelandermusea.nl/

verwachting.html

14 Hein Pols
 Pionier
 www.waddeninzicht.com
 www.tool-lauwersland.nl

15 Silvester Adema
 Geldgestuurd
 www.adema-architecten.nl

16 Bindert Verbeek
 Vijf voor twaalf
 www.coopverbeek.nl
 Voor ‘Holwerder Fiersichten’, 

zie www.holwerdonline.nl

17 Kees van der Bos en Jan 
Idsardi

 License to produce
 www.ecolana.nl

18 Hans Renes
 Verhaal
 Het besproken rapport is:  

Staatsbosbeheer 2008, 
Cultuurhistorische 
elementen regio Noord, 
externe audit

19 Menno Beers
 Meisjes
 www.nhl.nl/maritiem

20 Hille van Dieren
 Dildo
 www.wrakkenmuseum.nl

21 Martijn de Jong
 Front
 www.stichtingwad.nl
 www.waddennatuurlijk.nl

22 Reinier Salverda en  
Bert Looper

 Hé Sjoerd
 www.fa.knaw.nl
 www.tresoar.nl

23 André Seinen
 Niet bijten
 www.meromar.nl

24 Peter Karstkarel
 Prikkelen

25 Herman Proper 
Vrijwillig

 www.kazemattenmuseum.nl

26 Esmeralda Loos-Dekker 
Crimineel

 www.versevis.nl

27 Barend Schouten
 Té groot
 www.landschapszorg.nl

28 Mark van Rijsselberghe 
Zeekooltrekpot

 www.zeekool.nl
 www.waddengoud.nl

29 Adriaan Dijksen  
Bonte belevenis

30 Angélique van Vroonhoven 
Webcam

Verwijzingen
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Jos Bazelmans (Veldhoven, 1963) 
is bestuurslid van de Waddenacade-
mie van de KNAW (Leeuwarden), 
hoofd van de sector Kennis van 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (Amersfoort) en bijzonder 
hoogleraar Monumentenzorg aan 
de Vrije Universiteit (Amsterdam). 
Hij studeerde Culturele Antropo-
logie (cum laude), maakte studie van 
uitvaartrituelen in de negentiende 
en twintigste eeuw in Drenthe en 
schreef een dissertatie (cum laude) 
over het Oudengelse gedicht Beowulf 
(1999). Eind jaren negentig gaf hij 
leiding aan verschillende archeo-
logische opgravingen in het Friese 
terpengebied.

Harry Cock (Assen 1952) volgde 
zijn opleiding aan de School voor 
Fotografie Den Haag. Na een  
contractverband met de Drentse 
en Asser Courant begon hij in 1980 
voor zichzelf. Zijn werk vindt een 
weg naar uitgeverijen, instellingen 
en overheden. Opdrachtgevers zijn 
o.a. Noorderbreedte, de Volks-
krant, enkele architectenbureaus 
en grafisch ontwerpers. Portretten,  
landschap en gebouwde omgeving 
als decor en object,  het dagelijks 
wel en wee – het is allemaal terug te 
vinden in zijn werk. Hij maakt zijn 
meeste werk in Noord-Nederland. 
In 2006 verscheen een overzicht 
van zijn vrije werk: Omstreken. Foto’s 
1980-2006 (uitgave Stichting Aurora 
Borealis). www.harrycock.nl



Jos Bazelmans, bestuurslid van de 
Waddenacademie van de KNAW,  
trok in de zomer van 2009 een aantal 
weken door het Nederlandse  
waddengebied. Hij sprak daar met 
dertig waddenbewoners over hun 
beleving van hun leef- en woon-
omgeving en over hun beeld van de 
toekomst. De interviews staan in 
dit boek. Ze leiden tot een scherpe 
en leerzame analyse van de situatie 
in een gebied dat een uniek natuur-
gebied is en tegelijk een gebied  
waarin mensen wonen, werken 
en recreë ren. De inzichten uit de 
interviews werden verwerkt in 
de integrale kennis agenda van de 
Waddenacade mie: Kennis voor een 
duurzame toekomst van de Wadden. 
De teksten van Jos Bazelmans  
worden aangevuld en versterkt  
door schitterende foto grafie van 
Harry Cock.

De Waddenacademie speelt een 
agenderende, programmerende en 
informerende rol bij het onderzoek 
in de Waddenregio. De onderzoeks-
gebieden zijn: klimaatwetenschap-
pen, ecologie, geologie, economie, 
sociale wetenschappen en cultuur-
historie. De Waddenacademie is een 
compacte, faciliterende organisatie 
met wetenschappelijk gezag.


