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bezit een aggregaat (slechts één), 
waardoor elektriciteit kan worden 
opgewekt, zodat de arbeiders zich 
's avonds niet hoeven te vervelen. 
Natuurlijk wordt er ook koffie ge-
schonken en die smaakt uitstekend 
zo midden in de elementen. Alcohol 
is taboe. Er mag geen druppel op 
de plaat komen, want in zo'n kleine 
mannengemeenschap kan men niet 
voorzichtig genoeg zijn. 

Verboden toegang 
Er gebeurt op het eiland zelden iets 
dat de moeite waard is. Vorig jaar 
strandde echter het Zweedse schip 
’Fiebeke Christensen’ op de plaat. 
De bemanning kwam niet van 
boord. Alle eilandbewoners waren 
er getuige van, hoe de Zweed ten-
slotte door slepers werd vlotgetrok-
ken. Sensatie veroorzaakte ook 
een jonge Duitser die slapend in 
een uitholling van het duin werd 
aangetroffen. Hij was in een kano 
de Eems af komen peddelen en op 
zondag aan land gegaan. Het duin 
is ‘verboden gebied’ en Kipperman 
moest hem dus wegsturen. 

Geen van de duin-
werkers heeft heim-
wee naar de vaste 
wal tijdens de eenza-
me dagen op het 
eiland. Er heerst een 
echte pioniersgeest, 
een degelijke sfeer 
van mannen-onder-
elkaar. En als een-
heid zijn ze boos op 
de dierenbescher-
ming. Ze schreven 
een brief naar deze 
organisatie om wat 
voer voor de sterven-
de duiven op het ei-
land, maar ze kregen 
nul op het rekest. 
Zoiets steekt ze. 
Maar verder bouwen 
zij in volle rust door 
aan het eiland dat in 
de verre toekomst 
misschien nog eens 
de noordelijke dui-
nenrij gaat vormen 
van een ingepolder-
de Waddenzee. 

Kantonnier Dirk Kipperman is de hoogste autoriteit op het 
eiland. Op de achtergrond ziet  u de werkkeet, de garage 
van de tractor en de berg rijshout. 

Bomans, Wolkers, Ruis 
Uitgeverij Rubinstein en het Ne-
derlands Instituut voor Beeld en 
Geluid hebben onlangs het luister-
boek Alleen op een Eiland - Dag-
boek van een Eilandbewoner  uit-
gebracht.  
Op maar liefst zes CD’s zijn onver-
kort alle geluidsopnames samen-
gebracht die zijn gemaakt vóór, 
tijdens en na het verblijf van God-
fried Bomans en Jan Wolkers op 
Rottumerplaat in 1971. Niet alleen 
de radiogesprekken die Willem 
Ruis vanuit Warffum met hen voer-
de, maar ook nooit eerder uitge-
zonden voor- en nagesprekken 
staan op deze CD’s.  
Een uniek document van een unie-
ke gebeurtenis, destijds voor 
AVRO en VARA gemaakt door Gé 
Gouwswaard. 
De CD’s kosten € 19,95, het ISBN-
nummer is 9054443316  
Een absolute aanrader voor iedere 
Rottum-liefhebber. 

Ecomare pleit voor de aanleg van 
'zeehondenvluchtheuvels' in de 
waddenzee. Hiermee kan worden 
voorkomen dat de opvangcentra in 
dit jaargetijde worden overspoeld 
door jongen van de grijze zee-
hond, die hun moeder zijn kwijtge-
raakt tijdens een storm. De opge-
zweepte zee spoelt de dieren bij 
zwaar weer van de zandplaten 
waar ze worden gezoogd. 
'Vluchtheuvels' kunnen daar een 
eind aan maken, stelt Ecomare. 
Deze instelling vraagt nu aan 
Rijkswaterstaat en aan het Minis-
terie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit de mogelijkheden 
voor het realiseren van zeehon-
denvluchtheuvels te onderzoeken. 
Ecomare oppert dat de zandplaten 
de Richel  en de Razende Bol kun-
nen worden verhoogd: Hiervoor 
kan helmgras worden geplant, 
waardoor meer zand wordt vastge-
houden. 

Zeehonden 


