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Van de voorzitter . . . . .  
 
Nog steeds verschijnen er nieuwe 
berichten over mensen die de 
verschrikkelijke tsunami van de 
Kerstdagen van 2004 hebben overleefd, 
zoals een vrouw uit India die pas na 45 
dagen nog levend werd aangetroffen. 
Onwillekeurig zullen bij velen de gedach-
ten uit zijn gegaan naar ons eigen land. 
Niet dat een vloedgolf tot de mogelijk-
heden behoort, maar wel extra hoge 
waterstanden in combinatie met hevige 
stormen als gevolg van klimatologische 
veranderingen. 
De Waddeneilanden vormen een onmis-
bare verdedigingsgordel voor de noorde-
lijke zeewering. 
Zo ook Rottumeroog en Rottumerplaat 
voor de Ommelander Zeedijk. 
Rijkswaterstaat zal aan het einde van dit 
jaar haar taak, voor wat het beheer betreft 
over beide eilanden overdragen aan  
Staatsbosbeheer. 
 
Wij hopen in de toekomst op een goede 
samenwerking met het Ministerie van 
L.N.V. en Staatsbosbeheer, zodat beide 
eilanden kunnen blijven worden onder-
houden en dus behouden. 
 
P.J.G.Venema 
 
 
 
 
Een gedicht . . . . . .  
van de Twents/Groningse dichter Peter 
Kistemaker uit Haren, uit zijn prachtige 
bundel VERSTAND VAN GEVOEL, 
uitgegeven in 2001 bij drukkerij de Marge 
te Groningen. 
 
“Mien vlakke laand” 
 
Het regent zwaar boven 
Koolzaadloze velden, 
Stapels suikerbieten alom 
Als eigentijdse hunebedden: 
Heiligdommen van Hoogkerk. 

 
De Diepen worden opgejaagd 
Richting Waddenzee. 
Wind dirigeert met kracht 
Zijn herfstsonate door kiezende  
Sluisdeuren. Noordpolderzijl kreunt. 
 
Gebonk van klanken tegen walkant. 
Riet buigt nederig het hoofd voor 
Zoveel muzikaal geweld. 
Het is grauw en gansrijk boven Groningen. 
Ede Staal waart rond op het hoge land. 
 
 
 
 
JAARVERSLAG 2004. 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende 
natuurlijke personen: 
P.J.G.Venema,  voorzitter 
D.Spijker,  vice voorzitter 
H.J.Patberg,  secretaris 
H.D.Woortman,  penningmeester 
Mr.H.Kooi     lid 
W.A.Bosscher     lid 
J.F.Nienhuis     lid 
B.J.H.Scholte     erelid 
 
Ook de oud- bestuursleden drs. Jaap 
Scherpenhuizen en de heer Henk Koster 
zijn ereleden. 
 
Het bestuur kwam in 2004 bijeen 
op:vrijdag 30 januari, vrijdag 27 februari, 
vrijdag 23 april, vrijdag 27 augustus en 
vrijdag 12 november. 
 
Als notulist is mevr. K.T.Veenstra-van 
Dijk aan het bestuur verbonden en de heer 
Hendrik Toxopeus als adviseur. 
 
Alle vergaderingen waren in “’t Zielhoes” 
te Noordpolderzijl . 
Op 21 januari onderging de secretaris een 
hartoperatie en werd op uitstekende wijze 
vervangen door mevr. Veenstra. 
 
Op zaterdag 24 april was er de Landelijke 
Donateursdag te Noordpolderzijl. 
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Sprekers op deze dag waren de heren ir. 
Henk van ’t Land, dijkgraaf van het 
waterschap Noorderzijlvest en drs. Frank 
Steyaert, hoofd dienstkring Waddengebied 
Groningen van Rijkswaterstaat. 
Het referaat van de heer van ’t Land ging 
over “Nieuwe taken van het Waterschap 
met betrekking tot de zeewering” en de 
heer Steyaert gaf in een goed onderbouwd 
verhaal veel informatie over de wisselende 
werking van eb en vloed op het wad onder 
de titel: “Toekomstig beleid / onderhoud 
van Rottumeroog en Rottumerplaat”. 
De donateursdag werd door ruim 100 
“Vrienden” bezocht. Er waren stands voor 
bevriende organisaties in het nabij gelegen 
gemaal en er was een prachtige boottocht 
op het Wad. 
De weersomstandigheden waren ideaal. 
Zowel op de dag zelf als in de weken 
daarna kreeg het bestuur vele 
complimenten inzake de zeer geslaagde 
organisatie. Voor het eerst werd er een 
bijdrage (ad € 6,00) van de bezoekers 
gevraagd. Ook hierop werd door de 
“Vrienden” positief gereageerd.  
 
In 2004 waren er 2 excursies naar 
Rottumeroog en wel op 21 maart en 14 
september, beide zoals gebruikelijk vanuit 
Noordpolderzijl. De excursie gepland op 
21 maart moest vanwege de slechte 
weersomstandigheden worden geannu-
leerd. Deze werd nadien gerealiseerd op 27 
september.  
 
De schoonmaakwerkzaamheden voor 
vrijwilligers / donateurs op de stranden van 
Rottumeroog en Rottumerplaat waren op 9 
maart op “-Plaat” en op 11 maart op “-
Oog” 
en verder in week 37 op “–Plaat” en week 
38 op “–Oog”. Alles in samenwerking met 
Rijkswaterstaat en onder leiding van hun 
kantonnier Egbert Bakker. Opvallend dit 
jaar was de vondst door vrijwilligers van 
een stoffelijk overschot op het strand van 
“-Plaat”.  
In een overleg met Rijkswaterstaat op 18 
november werden de werkdagen en 

werkweken op de eilanden geëvalueerd. 
De voorlopige planning voor 2005 werd 
eveneens besproken. 
 
“De Kaap”, het halfjaar bulletin van de 
Stichting verscheen in het voorjaar en in 
het najaar. 
Bekeken zal worden of de lay-out in het 
voorjaar van 2005 nog weer wat verbeterd 
kan worden. 
 
Op 30 april verzorgde het bestuur met 
enkele vrijwilligers / donateurs een 
presentatie over met name de werkzaam-
heden op Rottumeroog tijdens het bezoek 
van Hare Majesteit de Koningin aan 
Warffum (gemeente Eemsmond). De 
koningin wenste in een gesprekje van plm. 
5 minuten de voorzitter veel succes met de 
werkzaamheden. 
 
H.J.Patberg, secretaris. 
 
 
 
 
Doodshoofdvlinder op Plaat . . . . . 
 
Tijdens de werkweek in september 2004 
op Plaat vonden we in de begroeiing rond 
de bungalow een grote (ca 12 cm), fel 
geel-groene rups. Weer thuis in 
Amsterdam heb ik contact gezocht met de 
Vlinderstichting via hun prachtige website 
www.vlinderstichting.nl. Van Wim 
Koopman kreeg ik het volgende antwoord: 
 
“Het is een mooie foto van een rups van de 
doodshoofdvlinder, Acherontia  atropos. 
Deze waarneming is voor Nederland niet 
zo bijzonder maar voor Rottumerplaat wel. 
We denken altijd aan aardappel als 
waardplant van de doodshoofdvlinder, 
maar ik neem aan dat er geen aardappels 
worden verbouwd op Rottumerplaat. Uit 
de boeken blijkt dat een enkele keer ook 
wel liguster wordt gegeten. Mijn vraag is 
uiteraard: groeit er liguster op 
Rottumerplaat.“ 
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Op de plantenlijst van Date Lutterop en 
Giny Kasemir komt de aardappel wel voor 
maar volgens mij niet rond de behuizing. 
 Dus heb ik Egbert Bakker maar even 
gemaild. Hij schreef mij:  
 
“Volgens mij zijn er op Rottumerplaat 
nooit aardappelen geteeld en ook niet 
verbouwd, maar het is mogelijk dat er een 
verdwaalde aardappel heeft gegroeid. Kan 
zijn weggegooid door het aanwezige 
personeel maar het kan ook een 
aangespoelde zijn geweest. Rond de 
woning en op meer plaatsen op het Eiland 
staat wel liguster. Alle groene struiken bij 
de ingangen van de woning zijn ligusters.” 
 
Een doodshoofdvlinder in de ligusters dus. 
Al met al een waarneming die de 
Vlinderstichting bijzonder genoeg vond 
om in hun bestand op te nemen. 
 
Dick Spijker 
 
 

 
 
 
 
 
Schelpen en slakken op Plaat . . . . .  
 
Tijdens de werkweek in september 2004 
heb ik op Rottumerplaat weer uitgebreid 
gespeurd naar schelpen en slakken. Samen 
met een andere schelpenverzamelaar dit 
keer, namelijk Wilfred de Wilt. 
 
We hebben in totaal zeven 
vertegenwoordigers gevonden van de 

slakken (Gastropoda of Buikpotigen). 
Vooral aardig was de vondst van een 
fossiel exemplaar van de Gevlochten 
Fuikhoren Nassarius reticulatus Linnaeus, 
1758. Absoluut niet zeldzaam op de 
Waddeneilanden, maar volgens mijn 
gegevens nog niet eerder op Plaat 
opgeraapt. 
 
Van de Cephalopoda (Koppotigen of 
Inktvissen) hebben we rugschilden 
gevonden van de Gewone Zeekat en de 
Gedoornde Zeekat. 
 
De schelpen (Bivalvia of Tweekleppigen) 
leverden 27 verschillende soorten op. 
Meest bijzondere vondst hier waren twee 
losse kleppen van de Tere Hartschelp 
Acanthocardia paucicostatum  Sowerby, 
1841, die je op de Wadden zeker niet 
iedere dag tegenkomt (zie afbeelding). 
 
Dick Spijker 
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Website . . . . . 
 
De laatste tijd is er veel veranderd op de 
website van de SVRR 
(www.rottumeroog.org of 
www.rottumerplaat.org). 
Het archief met persberichten is enorm 
uitgebreid: de afgelopen maanden heb ik 
zo’n zestig artikelen toegevoegd. Ik heb ze 
gekregen van Netty Niehoff uit Delfzijl, 
die daarvoor heel veel speurwerk heeft 
verricht.  
Verder zijn foto’s uit 2004 toegevoegd. 
Samen met de al wat oudere foto’s op de 
site geven ze een goed beeld van de 
veranderingen die zich de laatste jaren op 
de eiland hebben afgespeeld.  
Op de pagina ‘Geschiedenis’ een bijzonder 
nieuw verhaal over de geschiedenis van 
Rottumeroog en Rottumerplaat. Het is 
geschreven door Simon van den Berg -als 
ik het goed heb als tekst voor lezingen- en 
later aangevuld en uitgebreid door Egbert 
Bakker. Met veel dank aan Egbert, die het 
mij welwillend ter beschikking heeft 
gesteld! 
Ook zijn een groot aantal pagina’s grondig 
bijgewerkt, zoals die over de SVRR zelf en 
de pagina met externe links. 
Nog steeds krijg ik met grote regelmaat e-
mail van bezoekers van de site, meestal 
met vragen over de eilanden. De teller van 
de website staat inmiddels op bijna 9.000.  
 
Dick Spijker 
 
 
 
 
Rottumeroog eiland dat leeft . . . . . 
 
Maandag 22 oktober was het eindelijk zo 
ver. We hadden een dag vrij van school om 
naar het onbewoonde eiland Rottumeroog 
te gaan. Om 10.00 uur waren we in het 
gehucht Noordpolderzijl in Noord-
Groningen. In het getijdenhaventje lag de 
boot de Boschwad met 20 medepassagiers 
al op ons te wachten. Op de boot kregen 
we meteen koffie met koek aangeboden. 

Even later vertrokken we. Het water stond 
niet erg hoog dus moest de schipper 
voorzichtig zijn.  
 
Na drie uur over de Waddenzee gezigzagd 
te hebben kwamen we ongeveer 200 meter 
voor Rottumeroog tegen een zandplaat stil 
te liggen. De tocht naar het eiland toe is 
prachtig, je zit er in deze tijd wel bij te 
bibberen van de kou wanneer je buiten 
blijft, maar de Waddenzee is toch mooi om 
te zien. Voor Rottumerplaat lag een hele 
grote groep zeehonden op een zandbank, 
wat er voor zorgde dat iedere passagier 
meteen naar buiten kwam. 
 
Bij de zandplaat voor Rottumeroog 
aangekomen zette de schipper de boot nog 
wat extra vast tegen de zandplaat en wij 
konden ons gaan voorbereiden op een paar 
natte voeten. We waren namelijk nog wat 
vroeg, waardoor het water nog niet zo laag 
stond dat je met droge voeten het eiland 
kon bereiken. Al snel bleek dat we door de 
kortste weg te nemen tot over onze knieën 
aan toe nat zouden worden, waardoor werd 
bedacht dat we nog maar even op de 
zandplaat moesten wachten. Er was 
namelijk geen boswachter bij ons, omdat 
hij al op het eiland was, waardoor we dus 
zelf onze weg door het water moesten 
vinden. Maar ja, op een zandplaat is niet zo 
heel erg veel te doen. Na wat discussie 
werd maar besloten naar een andere route 
zoeken om het strand van Rottumeroog te 
bereiken. Dit lukte, ook al werden we nog 
tot onze knieën nat. Op het droge geko-
men moesten we nog een stuk lopen om bij 
de duinen te komen. 
 
Na ongeveer een half uur kwamen we bij 
de eerste duinen aan. Hier stond de 
boswachter ons op te wachten, zoals in 
vroegere tijden de voogd hier wel op zijn 
bezoekers heeft staan wachten. Op het 
eiland staan nog een gietijzeren kaap, een 
paar keten voor de boswachters en 
vogeltellers en een vogelwachterhuisje, 
welke ook gebruikt wordt als vluchtplaats 
voor de boswachters wanneer het water ‘s 
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winters erg hoog komt te staan. Deze 
gebouwen staan tussen de duinen. Hier 
hebben we onze natte schoenen, sokken en 
laarzen verwisselt voor droge. Toen 
iedereen klaar was begon de 
rondwandeling over het eiland, welke 
begon bij het onderkomen van de 
boswachters en de gietijzeren kaap.  
 
Meteen achter de keten zie je een 
doorgebroken duin en de bekende Tuin van 
Toxopeus. Wanneer je deze ‘tuin’ ziet zul 
je niet zeggen dat hier ooit aardappelen en 
groenten groeiden, die de trots van de 
voogd waren, omdat ze zo groot waren. 
Het enige wat nog een beetje aan de tuin 
doet herinneren zijn dode takken van 
bomen die er een dertig jaar geleden 
stonden. (Volgens Nico, de boswachter, 
hadden ze net nog geoogst…)  
Vervolgens liepen we door de duinen naar 
het hoogste punt van het eiland. Vanaf hier 
kon je op het strand drie zwarte vlekken 
zien liggen. Één hiervan is een zoeklicht 
wat op Rottumeroog is achtergelaten door 
de Duitse bezetters tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De twee anderen zijn resten 
van vroegere voogdwoningen. Deze resten 
waren dit seizoen voor het eerst door de 
boswachter gezien, wat duidelijk maakt 
hoeveel het eiland verplaatst. 
 
Een klein stukje ten oosten van het hoogste 
punt van het eiland stond de laatste 
voogdwoning. In tegenstelling tot alle 
andere woningen was dit geen boerderij, 
maar een “villa”. Van deze woningen liet 
Nico ons nog foto’s zien. Het enige dat er 
nog van deze boerderijen en “villa” staat is 
het kleine huisje met het hartje in de deur.  
 
 

 
 
Vanaf het punt op dit duin zie je op het 
strand allemaal puin en stenen boven het 
zand uitsteken. Door Wolkers werden dit 
krokodillenruggen genoemd. De stenen die 
je ziet zijn echter GOBI-matten. GOBI 
staat voor Gelders-Overijsselse Beton 
Industrie. Deze matten zijn er net zo als het 
puin neergelegd om de duinen en daarmee 
het eiland tegen de zee te beschermen.  
De rondleiding ging vervolgens verder 
over het strand. Hier en daar steken ineens 
stoomdraden of buizen uit het witte zand. 
Op deze plaatsen kun je zien dat het eiland 
permanent bewoond is geweest. Op de 
plaats waar de stroomdraden uit het zand 
staken stond een schuurtje waarin het 
stroom werd opgewekt.  
 
Door de harde wind waar we tegenin 
moesten lopen was het niet mogelijk om 
verder over het strand naar het andere 
uiteinde van het eiland te lopen. Daarom 
staken we het duin over en kwamen zo op 
de snelweg van Rottumeroog. Dit was de 
drukste verkeersader van het eiland, zo 
druk dat er zelfs een ongeluk is geweest. 
Tenminste volgens de boswachter, maar 
soms moest je wat hij zei ook niet te 
serieus nemen. Maar terug naar de 
snelweg, welke echt als weg werd 
gebruikt. Zowel Staatsbosbeheer als 
Rijkswaterstaat hadden namelijk een 
woning op het eiland, nadat Jan Toxopeus 
het eiland had verlaten. Ook beide 
instellingen hadden er een jeep. Zo doende 
ontstond er dus een pad langs de duinen.  
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Aan de andere kant van de duinen stond je 
ineens over een rijk gekleurd veld uit te 
kijken. Dit is de kwelder. Nog regelmatig 
staat het gebied met wind uit het westen 
helemaal onder water. En netzo als op de 
rest van het eiland kom je er alleen maar 
pioniersvegetatie tegen. De oorzaak hier-
van is het wandelen van het eiland. In de 
afgelopen paar jaar is de kwelder de helft 
kleiner geworden. Dit is te zien aan een 
paal die uit een duin omhoogsteekt. Enkele 
jaren geleden stond deze paal midden in de 
kwelder, nu staat hij aan de rand er van.  

 
In de kwelder is nog één priel. Dit is een 
zoetwater rivier. Vroeger waren er wel 
meer maar deze zijn nu dicht gestoven. Na 
een rustpauze bij deze priel begon de tocht 
langs de kwelder en de duinen kwamen we 
weer bij de ‘woning’ van staatsbosbeheer. 
Hier eindigde de rondleiding en kon je zelf 
nog rondkijken.  
Wij hebben een bezoek gebracht aan het 
torentje naast de keten. Dit is een huisje op 
hoge palen. Naast dat het gebruikt wordt 
voor het tellen van vogels wordt het bij erg 
hoog water gebruikt als vluchtplaats voor 
de boswachters of de vogeltellers. 
(Wanneer er vogeltellers zijn, zijn er geen 
boswachters op Rottum) 
 

Tegen half vijf begon de tocht terug naar 
de boot. Nu was het lager water en hoefde 
je niet tot je knieën toe door het water. De 
boot was nu ook sneller te bereiken. Op de 
boot waren de soep en de broodjes al klaar. 
De bedoeling was eigenlijk om na het eten 
weg te kunnen. Maar dit was nog niet 
mogelijk doordat het water nog niet hoog 
genoeg was.  
 
Om ongeveer half zeven konden we 
vertrekken. Het eerste stuk schoot lekker 
op, totdat we de stokkengeul naar 
Noordpolderzijl ingingen. Hier bleek dat 
het water nog wel erg laag was. Nadat de 
schipper naar Lauwersoog had gebeld 
bleek dat het water daar nog maar 25 
centimeter hoog stond. Na wat heen en 
weer varen konden we nog wat verder 
komen, omdat bleek dat de vaargeul iets 
verplaatst was. Zo kwamen we tegen tien 
uur ongeveer 10 minuten van de steiger 
van Noordpolderzijl stil te liggen. Weer 
informeerde de schipper per telefoon hoe 
hoog het water in Lauwersoog stond, maar 
het bleek dat het water daar na 25 
centimeter al weer aan het dalen was. 
Ondanks dat het tij in Noordpolderzijl 
ongeveer een half uur achter Lauwersoog 
aankomt, kon er dus op niet meer dan 25 
centimeter water gerekend worden. 
 
Het volgende wat toen is gedaan is iemand 
van de vaste wal bellen of die met zijn 
rubberboot met motor bij  de “Boschwad” 
kon komen. Na ongeveer een half uur was 
deze man er en konden de eersten naar de 
vaste wal. Per keer konden er ongeveer zes 
mensen op de boot. De rubberboot van de 
“Boschwad” werd ook uitgezet, maar toen 
nog duurde het tot 11 uur dat wij naar de 
steiger konden worden gebracht. Het 
gevolg was dat we pas om half 1 thuis 
waren, maar deze nachtelijke excursie was 
een hele belevenis, want ik heb nog nooit 
ergens zo veel sterren kunnen zien als daar 
midden op het water.  
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Ondanks dat Rottumeroog niet meer 
bewoond is leeft het eiland nog wel. Ten 
eerste leeft het bij de mensen nog, want er 
waren zelfs mensen uit Amsterdam die met 
de excursie mee gingen. De tweede manier 
waarop je kunt zeggen dat het eiland nog 
leeft is dat het beweegt. Het is niet zeker of 
het eiland in de Eems zal verdwijnen en zo 
ja wanneer. Maar ondanks deze 
onzekerheid verandert het eiland steeds 
weer. En volgens de boswachter kun je dit 
verschil jaarlijks zien.  
 
Alles bij elkaar bekeken was het een 
geweldige excursie die ik niet gemist zou 
willen hebben. Het is alleen jammer dat het 
eigenlijk als inleiding voor mijn werkstuk 
was, de gedachte daaraan is een beetje 
minder leuk, maar het eiland en de 
excursie worden er niet minder mooi van, 
 
Andrea Kuiken 
 
 
 
 
Verslag aan het bestuur . . . . . . 
 
Eerste periode in het jaar 2004. 
- In week 11 is er voor één dag op  
   9 maart een groep vrijwilligers van 
  6 personen op Rottumerplaat geweest. 
  De werkzaamheden van de groep was 
  alleen het schoonmaken van de hoog- 
  waterlijn. 
  Bij deze werkzaamheden is er ± 1,5 m3 
  plastic en aanverwante artikelen opge- 
  ruimd en ± 0,5 m3 glas. 
- Ook zijn er in week 11 voor één dag op 
  11 maart een groep vrijwilligers van 
  6 personen op Rottumeroog geweest. 
  De werkzaamheden in deze week  
  bestonden eveneens uit het schoonmaken    
  van de hoogwaterlijn. 
  Ook hier is ongeveer 1 m3 plastic en 
  aanverwante artikelen opgeruimd en 
  ongeveer 0,5 m3 glas. 
 
Tweede periode in het jaar 2004. 
- In week 37 was een groep vrijwilligers op 

  Rottumerplaat voor het schoonmaken van 
  de hoogwaterlijn. Deze groep bestond uit 
  6 personen inclusief een kok. 
  Hier is ongeveer 3 m3 plastic en    
  aanverwante artikelen opgeruimd en  
  ± 1 m3 glas. 
- In week 38 was een groep vrijwilligers  
  op Rottumeroog van 6 personen inclusief 
  een kok. 
  De werkzaamheden bestonden uit het 
  schoonmaken van de hoogwaterlijn. 
  Het resultaat 2 m3 plastic en aanverwante 
  artikelen en ±  0,5 m3 glas opgeruimd. 
- In week 40 weer een groep van 6 vrij- 
  willigers inclusief kok op Rottumerplaat. 
  De hoogwaterlijn werd schoongemaakt. 
  Wederom ± 3,5 m3 plastic enz. enz. en 
   ± 0,5 m3 glas opgeruimd. 
 
In totaal is er door de vrijwilligers in 2004 
ongeveer 11 m3 plastic en aanverwante 
artikelen opgeruimd en ongeveer 3  m3 
glas.  
 

 
 
E.Bakker. 
 



 10

Dagrapport . . . . . 
 
Datum : Woe 8 september 2004 
 
Aanwezig: Totaal 7 personen 
 
R.W.S.: 1 man (Egbert) 
 
S.V.R.R.: H.J.Patberg, P.A.Lambeck 
  G.Cleveringa, A.Hoogland 
  M.v. Leusen, L.Wierenga 
 
Eiland:  Rottumerplaat 
 
Weer:  Vrij zonnig, matige noorden
  wind, kracht 4 à 5. 
  Temperatuur ± 19 graden. 
 
Werkzaamheden: 
Egbert:  Alle voorkomende werk- 

zaamheden, begeleiden van 
de vrijwilligers, administra-
tie. 

 
P.A.Lambeck: Kok en huishoudelijk werk. 
 
S.V.R.R.: de 5 overige vrijwilligers
  schoonmaken van de hoog-
  waterlijn. 

     E.Bakker 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bijzonderheden: 
Bij het schoonmaken van de hoogwaterlijn 
aan de NW kant van Rottumerplaat een lijk 
aangetroffen om ongeveer 11.15 uur. Deze 
persoon was ongeveer 2 uur voor 
laagwater aangespoeld. Gemeld aan  
P.Leusink (RW) te Delfzijl en in overleg 
met K.L.P.D.(P 44) de persoon in een 
lijkenzak gemaakt en naar de 
hoogwaterlijn gebracht. De persoon lag 
ongeveer 300 meter  ten westen van 
strandpaal Raai 2,50. Zeezijde 2400. 
Om 13.30 uur 1 man van boord gehaald 
van de P 44 en de aangespoelde persoon 
samen opgehaald en om 14.30 uur het 
stoffelijk overschot en de medewerker van 
de P 44 weer aan boord gebracht. 
 
E. Bakker
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Staat in de staat . . . . . 
 
Raad en daad . . . . . een sonnet 
 
Omdat ik anders ben en mij niet kennen 
laat, 
Wordt ik slachtoffer van roddel en haat, 
Veracht, verguisd, vertrapt, onder het 
primaat 
Van vooroordeel, onbegrip en opgelegd 
dictaat. 
 
In de oorlog ben ik de onbekende soldaat, 
Die vroeg naar zin en doel, altijd paraat 
Om de waarheid te dienen, bestrijder van 
het kwaad, 
Maar ook gericht op zuiverheid, achttien 
karaat. 
 
Het volk begint zich te roeren en is in staat 
Mij te kruisigen als bedreiger van de staat, 
Verderver van de jeugd, de man in de 
straat 
Neemt mij die liefde preekt, haatdragend 
de maat. 
 
Ik boodschapper voor de mens, zijn lot is 
desolaat, 
O Heer, maak mij strandvonder op 
Rottumerplaat. 
 
Amsterdam, 5 oktober 2004 
FRIES DE VRIES 
 
 
 
 
Hoezo machtiging . . . . .  
 
Op verzoek van enkele donateurs en op 
advies van de bank hebben wij sinds 2004, 
via de achterzijde van  “De Kaap”, onze 
donateurs in de gelegenheid willen stellen 
ons te machtigen tot automatische incasso / 
inning van de jaarlijkse donatie. 
Het loopt echter nog niet storm. 
Voor u èn voor ons als stichting zijn hier 
echter alleen maar voordelen te behalen. 
 
 

Even op een rijtje: 
voor u  - het gemak, je hoeft zelfs          
                          geen acceptgiro meer op   
     de bus te doen, 

- u zult het niet onbedoeld 
  vergeten, 
- u loopt geen enkel risico, 
- u kunt altijd (binnen 30  
   dg.) uw bank opdracht  
   geven de betaling terug te 
   boeken;  uw bank is ver- 
   plicht een opdracht hier- 
   toe zonder meer uit te 
   voeren, 
-  u verliest NIET de con- 
   trole over uw rekening. 

voor ons - wij houden meer aan uw 
    donatie over (geen accept- 
    giro’s, geen brieven, geen 
    postzegels, geen herinne-
    ringen, etc. etc.) 
 
Met andere woorden – vult u s.v.p. gewoon 
de Machtiging Automatische Incasso in op 
het achterblad van “de Kaap”, onderteken 
het, doe het op de bus en u helpt de 
S.V.R.R. optimaal. 
 
H.D. Woortman, penningmeester. 
 
 
 
 
Excursies naar Rottumeroog in 2005 . . .  
 
Voor de DONATEURS van onze stichting 
en familieleden (eventueel vrienden) zijn 
er dit jaar de volgende mogelijkheden het 
eiland Rottumeroog te bezoeken: 
 
Ten eerste op:  zaterdag 6 augustus a.s. 
tijd van vertrek en aankomst 
Noordpolderzijl: 13.00 uur - - 23.30 uur 
 
Ten tweede op: zaterdag 1 oktober a.s. 
tijd van vertrek en aankomst 
Noordpolderzijl: 11.00 uur - - 21.00 uur 
 
Zoals u ziet zijn beide excursies gunstig 
gepland in het weekend en zijn ook de 



 12

vertrek en aankomsttijd Noordpolderzijl 
v.v. aantrekkelijk. 
We verwachten dan ook weer een grote 
toevloed van belangstellenden.  
“Wie ’t eerst komt, wie ’t eerst maalt” 
hanteren wij als regel voor aanmeldingen. 
 
Belt u s.v.p. H.J.Patberg te 
Appingedam, 
tel.: 0596-626381. 
 
De prijs is € 47,50 per persoon. 
 
Voor de donateurs die voor het eerst 
meegaan . . .  
We vertrekken altijd uit Noordpolderzijl 
met òf het m.s. “Boschwad” òf het m.s. 
“Noordster”.  De boten zijn niet luxe maar 
wel van alle gemakken voorzien. 
Aan boord worden enkele broodjes, soep 
en koffie geserveerd. De heen- en  terug- 
reis duren elk ± 2 ½ uur. 
Geadviseerd wordt stevige wandel-
schoenen en/of laarzen mee te nemen, 
droge sokken en een handdoek. 
Onderweg zult u ca. 70 zeehonden kunnen 
waarnemen op een zandbank onder 
Rottumerplaat, zodat ook een kijker, film- 
en/of fotoapparatuur aanbeveling verdient. 
 
 
 
 
Werkdagen en Werkweken op 
“-Oog” en “-Plaat” . . . . . 
 
Vrijwilligers gevraagd. 
 
Voor schoonmaakwerkzaamheden op de 
beide eilanden zoekt het bestuur weer 
vrijwilligers onder onze donateurs: 
 
- Voor  woensdag 16 maart a.s. –  
   6 personen voor werkzaamheden op 
  Rottumeroog 
 
- Voor  dinsdag 22 maart a.s. – 
   6 personen voor werkzaamheden op 
  Rottumerplaat 
 

De vertrekplaats is in beide gevallen weer 
de Eemshaven. De vertrektijd is op dit 
moment nog niet bekend. 
Voor beide werkdagen kunt u zich 
opgeven bij de heer P.J.G.Venema te 
Haren, tel.: 050-5344579. 
 
Let op: U dient wel over een goede 
lichamelijke conditie te beschikken. 
 
Ook voor onderhoudswerkzaamheden in 
het najaar, op de beide eilanden zoeken we 
weer vrijwilligers onder onze donateurs. 
Met betrekking tot Rottumeroog is er nog 
onzekerheid. De oude accommodatie zal 
door R.W. worden afgebroken. Een nieuwe 
zal door S.B.B. worden geplaatst. Alles 
najaar 2005 c.q. voorjaar 2006. 
Voorlopig dus alleen m.b.t. 
Rottumerplaat : 
- week 34 (van 22/8 t/m 26/8) 
en 
- week 41 (van 10/10 t/m 14/10) 
Ook hier geldt dat u dient te beschikken 
over een goede lichamelijke conditie. 
De vertrektijden zijn m.b.t. deze weken 
nog niet bekend. 
Aanmeldingen via de heer Venema. 
 
 
 
 
Fotoboek “Oud Rottum” . . . . .  
 
De redactie van “de Kaap” heeft het 
voornemen een fotoboek over het oude 
Rottumeroog samen te stellen. 
Daarvoor zoeken wij oude foto’s.  
Het kan gaan over uw verblijf daar, in 
welke vorm dan ook. Met name nazaten 
van voogden nodigen we graag uit oud 
fotomateriaal tijdelijk beschikbaar te 
stellen. Van de families Ebels en Toxopeus 
hebben we al het één en ander in bruikleen. 
Daarnaast foto’s van militairen, in de 
mobilisatietijd gedetacheerd op Rottumer-
oog. Hebt u iets ? 
Neem s.v.p. contact op met: H.J.Patberg 
Statenlaan 15, 9901 HA Appingedam, 
tel.: 0596-626381.   


