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Zeur ik naar oordeel van jonge(re) vogelaars 
te vaak over De Beer? Daarop lij kt het wel. In 
Breskens hoorde ik iemand eens wat mees
muilend tegen een maat zeggen: 'Nu staan ze 
weer over De Beer te praten. I ' Wat later 
merkte Martin Benard op: 'Met Ben heb je 
het noga l eens over De Beer. Het moet daar 
wel heel bijzonder zijn geweest.' En nu weer 
Jacques die via e-mail laat weten: 'Ik z ie en 
hoor het thema De Beer tenslotte nogal eens 
bij je terugkeren.' Omdat Jacques gross ieli in 
fijnzinnige understatements, is die kantteke
ning veelzeggend. 
Dertig jaar geleden, op I januari 1975 , werd 
de Stichting De Beer opgeheven. Het gebied 
zelf was al jaren eerder geliquideerd. In 1956 
kwam het Rotterdamse gemeentebes tuur 
daarvoor met de snode plannen voor het 
voet licht. De wijze waarop Rotterdam toen 
over de bezwaren van de nog in de kinder
schoenen staande milieu lobby heenwalste, 
heeft mij afkeri g gemaakt van het politieke 
bedrijf. Al s je nu een politicus al 'babbel
debabbeldebabbel ' hoort oreren, ergert het dat 
zo'n figuur ervan ui tgaat dat zijn toehoorders 
zó stom zijn, dat ze geloven hetgeen hij hun 
op de mouw speldt, waar is. Maar goed , een 
halve eeuw geleden kreeg Rotterdam de 
lichten al gauw op groen voor de plannen en 
ging de stad aan de gang. Snel en grondig ' 
Zes jaar late r resteerde van De Beer niet veel 
meer dan de zeereep. Anno 2005 betekent 
herinneringen hebben aan een ongeschonden 
De Beer en zijn vogels, dat de persoon dik 
over de zestig moet zijn. Waarvan acte. Aan 
de binnenzijde van hun ogen koesteren deze 
lieden de beelden die het netvlies ops loeg. 
Verder moeten ze het doe n met het zeventi g 
jaar oude boek ' Het Vogeleiland', wat foto 's, 
tijdschriftartikelen en van ontmoetingen 
binnen de krimpende kring veteranen di e er 
óók waren en die hun beelden en herinne
ringen met zich meedragen. Wellicht brachten 

ze een paal' uren door in het .\msterdamse 
Stadsarchief. [n dat fraa ie gebouw aan de 
Amsteldij k kwam het archief van De Beer 
terecht. Bij ons eerste bezoek bleven de ogen 
nauwelijks droog, Foto 's van mannen als 
frans Kooymans, Jan van Tussenbroek, Karel 
Schot en Simoll de Waard stelden ons in staat 
vroegere excursies opnieuw te beleven. 
Tijdens de uren van weemoed boven een tafel 
vol met di e foto's , was tegenover ons een 
meisje in de weer met arch iefstukken die de 
omvang van het dossiel' ' De Beer ' ve le malen 
oveliroffen. :Vlet a ll e onschuld va n de were ld 
in haar fraa ie blauwe ogen bekende ze mate
ri aa l te verzame le n voor een tentoonstelling 
over de hi storie van de prostitutie in .\mster
dam. 
Per definitie is de vraag ' Was het daar echt zo 
bijzonder ' ni et tot tevredenheid te beantwoor
den. Natuurlijk, de melkweg van kustbroed
vogels, de kolonie Gl'Ole Sterns bij de Zuid
pier. Drommen Kluten , Bontbekplevieren , 
Strandplevieren en Dwergsterns, die tijd ens 
de g loriejaren broedden in aanta llen die thans 
van een andere were ld z ijn . En va nze lfspre
kend een betoog over de augustusexcurs ies 
voor Morindplevieren . \t1aar er is meer, 
moeilijker over te brengen via woorden. Hoe 
uit te leggen de amb iance van een landschap, 
de ruimte, stilte en de zee? Het was al.l.emaal 
nog l\lederland vall vroeger. En dan was er 
oo k avontuur te beleven. Dat zal ik nad er 
uiteenzetten. 
Om anno 2005 in de vloed lijn nog iets ver
rassends te vinden, moet men van goeden 
huize komen. Van Cadzand tot Schiermonnik
oog w ij zen zware bandensporen erop dat 
4 WO-berijders iedere tij slag v lijtig controle
ren. Een halve eeuw terug niet, zeker op De 
Beer, waar naar onze be leving niemand de 
vloedlijn afsnuffelde. Wij wel en niet zonder 
s ucces. In het winterha lfjaat' op het strand op 
zoek naar Strandleeuweri ken en Sneeuw
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Historisch plaatje van de 
strandvlakte 'Het Breed' op 
De Beer met zoutminnende 
planten, waaronder Zeekraal. 
Dit terrein was destijds zeer 
geliefd bij de Morinelple
vieren in de broedtijd. 
Folo : Jan P. Strijbos/Fotoarchief 
Stichting Het Vogeljaar. 

gorzen en over zee speu rend naar jagers, 
genten en vaaltjes, was er best tijd voor de 
veek . Mijn zuster lek ging uitsluitend 
daarvoor mee. Gelijk zee-vogelaal·s ee n goede 
neus hebben voor een puike dag aan de kust, 
had zij er eentje voor lucra tieve strand
vonderij. Eens, najaar 1959, vo nd ze een 
complete parachute. Van de zijde fab riceerde 
ze pett icoats en er kwamen ook twee eigen
bou w-tenten, waarvan in ied er geva l eentj e 
tot voor kort dienst deed. Dat was trouwens 
toch een voordeli ge zaterdagm iddag . Op de 
terugweg naar Rotterdam be7.weken de 
Vespascooters bijna onder de spullen, waarbij 
een aantal fraaie mand nessen , die nu nog 
menig interieur ops ieren. 
Het spannendst was de flessenpost , waarvan 
ik mij afVraag of anno 2005 deze vonn van 
communicatie nog in zwang is. Toen wel. En 
hoe? Soms wel meer dan één fles met brief 
per excursie. lek controleerde iedere fles , 
daarmee het idee voedend juist voor die 
brieven mee te gaan. Eens kwam het tot een 
levendige correspondentie m et een eenzame 
schepe ling. Over de inhoud gaf lek geen 
woord prijs . Toen de PTT vervolgens ter 
attentie van rek vanuit verschillende haven
plaatsen verzonden pakketten ging afleveren 
gevuld met exclus ief textie l, werden mijn 
ouders nieuwsgieriger. Want de meeste 
schepen op deze wereld komen wel eens in 
Rotterdam. Na """er een zending kondigd e 
lek aan dat dit inderdaad stond te gebeuren. 
Tot opluchting van mijn ouders deelde ze 
legelijkeltijd mede van verdere contacten af 
te zien. De reden was een bijgesloten pasfoto 
met daarop een woest ogende oosterli ng:. die 
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ernaa r uitzag dat geen zee hem te hoog ging. 
Is de werkelijkhe id soms niet te abs urd om te 
bed enken') len andere keer lag hoog in de 
v loed lijn een stev ig toegeknoopt pa kket 
brieven, ge richt aan een opva rende van HMS 
Ma idstone van de Roya l Navy. Ik li et ze daar. 
' 5 Avonds over de vond st vernemend, opperde 
zuster lek een prikkelend en dus intri gerend 
amou reu s drama, waarvan ze de details 
begeerde te kennen. Een tiener, nietwaar? 
Voor de vo lge nde excursie reserveerde lek 
alvas t de buddyseat va n de Vespa . De zater
dag daarop lag het pakketje er nog. Zel f zeer 
ge steld op haar privacy, zweeg kk over de 
inhoud van de brie ven. Nu komt het, Ho lly
wood zou het ni et kunnen verzinnen. 1\iet 
lang daarna meerde het bewuste Britse 
oorlogsschip af aa n de Rotterdam se Parkkade. 
:vJèt de brieven en vergeze ld door een 
vriendin meldde lek zich bij de command e
rende offi cier. Ten overvloede de vermelding 
dat lek mijn oude rs pas achteraf inlichtte over 
haar descente - w ie signa leert dat mijn zuster 
niet vrij was va n een zekere eigengereidheid, 
heeft van mij geen oppos itie te duchten. Maar 
goed, de schepeling werd omgeroepen met: 
' .'\ mermaid has co me to see you'. Aan dek 
gekomen, was voor hem de sinlatie omhuld 
door mysti fica ties. Geconfronteerd met zijn 
aan de go lve n toevertrouwde liefd esverdriet, 
keek hij a Is iemand d ie word t beschoten 
vanuit een hinderlaag. Het gelach en de 
gees tigheden van z ijn co llega 's moeten hem 
altijd zijn bijgebleven. 
Neen, teru gdenkend aan De Beer zijn het 
allereers t het landsc hap en de vogel s. Maar er 
was meer te beleven. ! 
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