
Herinneringen aan De Beer(l) 

D.c Beer in 1959 - gC8chondcn, maar nog niet vermoord. In de verte wordt al gewerkt aan Europoort. 

door NIEK VECH'I'MANN 
TuslIen de vOJelboeken van 

eeR van m'n vrienden ontdekte 
Ik laatfl een boek .aarvan Ik 
de titel al herhaaldelijk Wal 
tegengekomen In IIteratuurop
,aven, maar dat ik ROe nooit 
Irrf\anden had gthalt Rd Vo
gdei/(uld, ,eachreveo door G. 
van Bctuekom. F. P. J. Koor
man.s, M.. G. Rutten en Nlco 
Tlnbergen. 't Ver~heen In 1930 
bij- de Larenae uitgeverIj A. G. 
Sehoonderbeek en het gaat 
niet _ 1:0&18 Ik halt en haU 
dacht - over Texel. maar 
over een natuurrebied waar Ik 
als beginnend vOJlllaart}e tien· 
tallen rijke liGgeld_ren heb 
doorgebraeht: hel voormaUI' 
natuurmonument De Beer. 

Ik mocht dat boek lenen. en 
de-Inhoud viel niet tegen. AI Ie
_0:1 schoten me allerlei &&I'dl· 
gflllerlnnerlngen Ie binnen aan 
tochtjes na.r dat In de Jaren 
'GO- door dragLInea, oliebaron· 
nen en havenmagnaten ver· 
WoIesle paradlJa. Ik pakte er 
_ paar boeken uit m'n el«en 
WbUolheek biJ waarin De Beer 
.... aprake komt en ontdekte al 
_kcnd ook nOl" wat fracmen· 
_nache verslagen van el!l!ln 
~urslea. Zo komt het dat u 
_ hel eerste deel leelt van een 
llerle die millschlen beter "Doa· 
eler Euromoord" (De Beer 
werd Europoort) ~ kunnen 
heten. 

Jac. P. ThlJue (toen nOl" 
«een "dr.") vooru.( het boelr. 
v&n TLnbergen Uhan.. '"dr." en 
een biolool" van wereldkluse) 
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en ziJn vrienden v&n een Inlel· 
ding. Daarin vertelt hiJ kort 
hoe De Beer oDulond: doordat 
biJ het graven van de Nieuwe 
Waterwel" hel zuidpunt je van 
Zuld·Holiand werd afgesneden. 
waarna daar "de natuur onge· 
.toord haar gang kon gaan". 
Zo werd De Beer "een land· 
.thap van ODvergeliJkeliJke 
bekoring en een Itudleveld van 
onuitputtelijke rijkdom, kort
om een VM onu a1lerbelang
rlJk.te natuurmonumenten'". 

Die ongerepte Beer heb Ik 
nooit «ekend, omdat In mijn 
(eboorteJaar het verval (maar 
niet de .Ioop) al begonnt!n waa. 
Thlj'M .ehrlJft over de toe· 
.land &0&1. die In de jaren '30 
Wil In hel Verkade·album 011-
::e Oroolll Rlvl"nlI: ,.Daar zijn 
wijde ItrMden en grote &an!I.. 
bl.l1ken, draase lUkken en 
groepen van duinen. Langs de 
Zuid· en Ooettand IIttooml de 
Brle~e Mau heen en weer al 
naar het ebt of vloedt. Het .Ub 
herber«t naime overvloed van 
klein leven, onuitputtelijke 
bron van voecbel voor "'-n 
en vorela. Op het hore .trend 
vinden de vogds een velUl"e 
ne.tplaau en ziJ hulzen er bij 
dUlZenden en dulunden. De Ia
I"e duinvlakken ziJn be(!oeld 

met al de mooie planten die er 
thul. horen. De ullhame gele 
hoornpapavera staan bij troe
pen achter het vloedmrrk. 
Dltht Ilrulk~w&l bekleedt de 
helllnren. Hier hebben wij 
weer het bi/tonder bekoorlijke 
verlehlJnu. dat vlu bij el· 
kander hulzen de lieflijke 
zangvogela van bloemrijke 
bouen en de luidruchtige Itelt· 
loper. en Iwemvogel. van de 
ruime vlakten, de bre-de Ilra.n· 
den en de wijde lee. In de 
bloeiende el"olantlcra en 
hon41roun Iln«en kneutje. en 
paapjee en de mooie grauwe 
Ir.lauw:ler. Schrille gr .. muuen 
.tljgen op uit de duindoorn., 
nachtegaal en Iwa.rtkopgru· 
mu. kwelen In de vlieren en lt· 
pIlter.. En all we hO"detd 
meter verder lopen, dan (Iere" 
woellle ICholekitera op 01\1 -KIeviten buitelen boven hun 
nestwelde, tureluura wippen op 
de helnlnJ"PI.len, die de nabuM
,e koelen op hun pl.au hou
den. Nor een eindje verder 
huilen duilenden (tOte sterna 
en daar kan het ook druk zijn 
van kluten en plnlertJea." 

Zowel In het Verkade-album 
all In alJn Inleiding biJ het 
boek van Tlnbergen en eo~r' 

ten I. ThIJ .. e - dat lag "U 
eenmaal In liJn aard - opU· 
ml,Uaeh over de toekom.t van 
De Beilr al. beschermd na· 
tuurgeblecl. 't Zou uiteindelijk 
heel treurl« anopen en - om 
met Sha.keçeace te Ipreken -
ulf. uitdraaien op murder 
_I frw.f, maar daar kom ik 
verderop In mijn verhaal no« 
wel op teru,. 

Ik moet no« I"een tien lijn 
geweelt toen Ik voor het ee~t 
op De Beer kwam - meegeno
men door miJn grootoudera 
va.n moederIIkant - twee lieve 
.thatten van men.en. die hun 
diepe eerbied en liefde voor al 
wat leeft met veel geduld en 
a&nel_tht op hun kinderen en 
kleinkinderen hebben overga
drillen. 

Van dat eetlte bezoekje weet 
Ik eigenlijk alleen nog dat we 
In grotl"peverband werden 
rondgeleid en dat Ik van de 
gld. een kUJllltig gevlochten 
dwer(muilennulJe mee naar 
huil mocht nemen. omdat de 
bouwers ulf het toch niet 
meer nodll" hadden. Dat IIlelne 
bolletje van I"eweven cru heb 
Ik heel lang bewaard - Ik had 
het nóg loen De Beer al niet 
meer beslond. 



Herinneringen aan De Beer (2) 

De v isarend - de8tijcLs een 'BC6T-3pecialilé'. 

door NIEK VECHTMANN 
In de Hrall! aflevering van 

den .erle beschreef Ik vorige 
week hoe Hel Vogcieilaftd, een 
uit lUO dale~nd boek over het 
voormalige natuurmonument 
De Beer dat voor een fTOOl 
deel van de hand van Nlco Tin
bergen la, biJ miJ herinnerin
gen opriep •• 1'1 miJn eigen ex· 
curalu naar dat In de Jaren '60 
aan hel welvaartamH geregen 
r cb1ed. 
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Ik citeerde de buchrlj"ln, 
die Jee. P . Thljue In hel Ver
kade-a.lbum Oft.."'C Gl"OOle R" 
nt'rerl van De Beer J"eeft -
niet omdat Ik er ~If niet ge
noeg over heb mee te delen. 
maaT omdat Ik In dese rubriek 
geen gelel'enheld om hem aan 
te halen voorbij wil taten saan. 
Veel Jonge natuurllefhcbbere 
van nu hebben nog nooit éên 

'Jetter van liJn luchrlften on
der ogen ,ehad, en dal vind Ik 
'jammer, wanl ThlJaBe lezen In
spireert. betekent onontkoom
'baar: popeie" om er Eelf op uit 
te In!kke" en "et 10 te ,enleten 
ala die man dat kon. 

De ,eachledenll van De Beer 
begint I" ft" ATlja verleden.. 
De oud.t bekende vermeidin, 
van de "aam dateert van het 
begi" van de leve"tlende 
eeuw, De Beer waa toen een 
.andbank I" de mond van de 
Maaa. Die bank rroelde later 
vaat aan de luId punt va" het 
tege"woordlgo Zuld·HoU."d, 
en dat "eulJe werd rond 1870 
biJ het ,rave" van de Nieuwe 
'Waterwe, wder van het vaate· 
land afgcaneden. Daarna ont
Itond het ko.leliJke vo,eloord
dat Thll'" en TInbergen beJu
belden. 

Vogelaara van nu die De 
Beer nlat ,akend hebben en er· 
over leun 1.11 het .nel dulde· 
liJk worden dat dil een roed 
voorbeeld wu van een plek 
waar Je blJEOndent aoorten en 
zeldzaamheden kon verwach
ten_ Echte Beer-Ipedallt~ wa
ren bijvoorbeeld de tri.wrew.d 
en de morillelplet"er, die er op 
de trek kwamen plelsten!n. Ik 
keer er dw ook nIet vreemd 
van op toen een van miJn eer
Ite zwerftochten door dat 
merkwaardlce aeml-oerland
.chap werd. opgeluillterd door 
een waarneming van de grofe 
burgel7\outer (voor nietInge· 
wiJden: ren (rOte, bijna wlUe 
en In Nederland vriJ lelden 
waar Ie nemen meeuw)_ 

De meelte tochtje. naar De 
Bef:r maakte Ik In geulachap 
van mijn vaate vo,elmaltker 
Jaap. We moeiten er vroeg 
voor opslaan. want we woon· 
den In Den Haag en moesten 
daarom legen half us de deur 
uit ala we met de eente pont 
(afvaart: 07.00 uur) vanuit 
Hoek van Holland ".ar de 
overkant wlldf:n_ Door elkaar 
gerammeld worden In cen 
naar dlcaeloUe Ilinkende bua 
leek Onl nooit EO'n CecateliJk 
be,ln van een vo,e1dag. en EO 
kwam het dat Ol\lt vute eer
IIe étappe een tletatocht van 
on,evrer f:en uur Wla. Ook wa-

ren er f:en paar haken en 
ogen.. .. 

De ouden van vriend Jaap 
waren ~retormeerd, en daar
om mocht hiJ op zonda, altijd 
blttf:r weini,. Zo heeft hiJ voor 
aoVf:r Ik weet In .IJn jonge ja
n!n het zoete aomerle ,enoe
ren van een aond.,. IJ.Je van
we,e de ealvlnlstlsche rrond· 
ala, zelden mogen Imallen. 
Daar .It een verhaal aan vast 
dat weU.waar Ilechta lIJde
lIn,. vf:rband houdt met het 
onder .... erp "De Beer", maar 
toch een kort Intermezzo 
waard 11. 

Alle nlet-,ereformeerde kin
deren In de buurt kre,en In 
miJn Jeu,d op die feeatdl1\," 
Vin hun ouder. een dubbe tJe 
voor een IJ'Je (middenkllllltl 
- jCi had .. toen ook nog van 
een Ilulver). ma.ar hiJ nooit, 
omdat Eljn vader en moeder 
meenden te moelen leloven 
dat het God uer IleeM aou beo 
vallen al.ll hun soan op de aab
bath een lJ.boer aou latcn wer
ken. MIJn ouden wa~n vrlJ
zInni, en lI,en dit lOOM kwea
tie. ruimer. Groot wu dan ook 
de hll.rltelt die biJ ona Ihull 
ont.tond loen we, nadat miJn 
vader op een lendal als boven 
beSChreven aan miJ en een 
paar vriendJe. - onder wie 
Ja.ap - enl,e IJIJeldubbeltJe. 

had uiigereikt. no, dlezelCde 
avond een van Jaapa ouder. op 
bezoek 1trf:(C'n met als f:nlg 
doel het voorkomen van cen 
herhaling van deu ,",VC aan· 
ala, op hun normen· en waar· 
denpalroon. De loon van de 
toellehtl".. Wil niet onvriende
lijk, maar wel ;Hr belUal 

Nog m~r laboe dan aondag
ae IJIJu .... are" In deze villie 
zonda,le ellleuriie. waaraan 
openbaar vcrvOf'r te pa.ll 
k .... am. In het leval van een beo 
.. oek aan De Beer Wil dat on· 
vermlJdelijk - je moeat twee 
k~r met de pont de Waterweg 
over, heen en teru,. Met het 
evenf:ena niet te vf:rml}den ko· 
pen van een kaartje bIJ de op
dehter erbij :louden we 011.1 
dan aan drlevoudl,e foute 
werkver.chalnn, Ie bultf:n 
liJn le,aan. K ...... m nletl van 
In, dut. 

Om een reden dIe me ont
Ichoten II (.port!) kwam ook 
de IIlerda, niet In aanmer
kinA'. Maar ,elukkl&, waren er 
vakantie. en nlClt op zon· of za· 
teeda,en vallende nationale 
fee'ldagen. Dan haalden we 
lehade dubbel en dwara In. Va· 
kantlu met twee Beer·expotl
tlu waren f,f:en ultaondering_ 
Op die tocht el ulf kom Ik vol· 
,ende week teru&,. 
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De monneJplevler wa& op De Beer tn de trckpcrlode een VtlBt n"-mmCT. Broeden deed de soort eT overigen.! niet. 

door NIEK VECHTMANH 

Vorelaan maten teren
woordt, • durtoe In ataat "' . 
• teld door een prettI, Inkomen 
of 'het vermOlen &leh andere 
dingen te onUe,ren • peperdu
re reizen naar alle mOJ'eIiJke 
en onrnOfeliJke vem oorden. 
~n paar- dut.end ~Iden ben 
jeU", lo'n trip •• u. b,ljt, en 
naar- Ik aanneem leidt ao'n In· 
vesterln&, In de meute p",I
len tot het beoo~e doel: "eel 
exotisch kijkpinTer. 

Kan een daKje rondb.t.rljeren 
door een Nede-rla.nda natuur,e
IfIl!d dat biJ wljr.e van .preken 
om de hoek !Ir. qua vorel,.· 
ndl de verge!! kin, door,taan 
mt!t een ,ehee veuorpe reil 
nau de Galaparol-el1anden? 
Ik zou niet .... eten waarom dat 
niet 10U kunnen. Het ,e,even 
dat hel broedgebied VI.!! .. n 
1:iè"ulde 400rt .Ieh op dulun
d'!;n kllometel"ll van Je ellen 
vQOrdetu' beVindt maakt die 
JIOOrt namelijk reen .treepj41 
meer of minder InlerusanL 
~endien' renleien la Ie plan· 
nen. Als Ik me voor het bertn 
van een excursie voorneem 
dat het weer een heel feelt ui 
worden., nou, dan rebeurt dat 
ook. 

-nle nkerheld dil het _r 
('enleten !ebluen EaU zijn WA 
t.\'. ook als Ik me voorbenldde 
op een be_kje aan De: Beer, 
het natuurpbled dat teren' 
over Hoek van Holland aan d, 
Nieuwe Walerwer la! totdat 
de expansie van de Rotter· 
damse haven het om.treeka de 
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eerste helft ya.n de jaren '60 
om leep hielp. 

Vorl«e week achnef Ik dat 
Ik do meeste van die tochtjes 
mukte met Jup. miJn vaste 
vorelmakker van destijds. Ik 
ben er ook wel een. mot ande· 
ren reweest. maar om het ver
hul simpel te houden !a Ik nu 
In dit 'lukJe verder not doen of 
dat niet &0 i •. 

De voorpret beron de avond 
tevoren: kleren en .pullen op· 
_ken en klaar le"en, fieUl 
eontrolenn. naar de weerbe· 
richten lul.teren, en dan vroeg 
~ .... 

AIJ Ik een wekker had !ezet
wat eleenUJk niet nodl! w ... 
omdat Ik altijd v&nulf op tijd 
w"ker word als er pvoreld. 
moet worden· liep die om een 
uur of viJf al. Zachtjn achter
stevonn (dan kraakten de tre
den minder) de trap al, naar 
de huiskamer. Aankleden biJ 
de kolenkachel (laten we maar 
ullraan 1'an een w!.DtenS.,). 
ontbijt en eten en elrinken voor 
onel_er klaar maken. Daar
na het fOrdlJn In de huiskamer 
op een kier, sodat Ik Jup k.an. 
den voorrijden. Omdat Ut 

çaar seker wil welen dat Ik 
het niet koud. uilrijren heb Ik 
mIJ &'t.token In: 1 lanre en 1 
korte onelerbroek, 2 spiJker· 
broeken, • paar .,kken en 2 
truien. Een dikke parka (ooit 
door de man In do dumplaak 
aanrepreun als "speelul re· 
maakt voor Pool-oefenlnren 
van het Canadoso le!er biJ '0 
çaclen onder nul"), een 
IJsmuteJe en paar rubber laar· 
len completeren de outfit. 

On.ze flelaen liJn ouderwets 
Iwaar en dereUJk en voonlen 
van nul versnellll!(en. Kijkers 
be.lIUen we nor niet. maar des· 
ondanks hoeven we ons niet te 
schamen voor onze .acrten· 
IIJ.tJea - we Iltten allebei al 
boven de 200. 

Het eerste deel van het tra· 
Ject la Oen HUf - Monster. 
De buurt waar _ wonen IIrt 
aan de rand van het Haapt! 
Weatdulnpark, maar het waar· 
nemen en KOren be«1nt al als 
_ voor miJn huls op on.ze flet· 
Rn Itappen. Wf/ .lijn nor maar 
net We aan de wetenschip elat 
NOrtenja,mJ lets heel and.ers 
1.1 dAll vorels beltuderen en 
beoelenen op onze excursies 

dWi nor enthouelut de telieriJ, 
In de hoop ons record te verbe· 
teren. All Ik de voordeur open 
kan Ik meteen al een soort of 
tien opnoemen, bftstJea die 141 
biJ ons In de buurt altijd wel 
alet: huismus, spreeuw. merel, 
kauw, Iw&rte kraai, ekster._ 

We kUlU\t.n tot Monster door 
de dwnen. Durna moeten we 
lanp de grote wer naar Hoek 
van Holland. naar het pontje 
dat on. vanuit de Be:r,haven 
naar Oe Beer aal bren!en. 
Kollten van het heen en weer 
varen per pereoon (inclWlld 
flets) In liM: 10 eenL Prijs van 
een kaartje op De Beer In ltM: 
~ cenl. Totale kosten van de 
upedlUe per perIOOn derhal· 
ve; /1,.0. 

Voor lO'n nutbedrar:le heb Ik 
In een periode van een kleine 
tien Jur tientallen verrultll.e· 
IIjke vOJ(!ldaren moren bele· 
ven, d.aar op De Deer.l.k UI er 
miJn eerste brandranzen. Ik 
'&&" er de slechtvalk Ja.ren. En 
het fijnste 'W": er waren daar 
heel veel plekllen wur 141 niet.l 
van beachav!.Dr of bebouwll!( .... 



Herinneringen aan De Beer (4) 
Door NIEK VECHTMANN 

In deze vierde en 1aatlla .f· 
1.e.\'crlnc van miJn 'Herlnnerln
cen aan De Beer' ca Ik wat \0$
R elndJn aan elk.ar knopen. 
Oallrvoor moelen we om te beo 
«"Innen teru, naar deel 1 van 
de aerle, waarin Ik cr tot miJn 
crnoeren In slaarde twee lavo
nele ' person.rn Ic pa. tc 
brengen: Jac. P. ThlJuc en 
Shake"peare. Slnll.gll bedfd
/ow. mlnc:hlen In de oren van 
aommlrcn. maar de combina
tie w .. zeer opzetteliJk. Ik wou 
rr - voor de &Ovee111c keer -
maar weer een. mee •• ,,(cven 
dat hel dus nadnlkkellJk niet 
en nooll natuur cncnlldl en 
cultuur andcnlJdl kan I Jn. 

ThIJue be~ dat heel 
(bed HLJ be.!JCtle ten volle dat 
natuur en menteliJke cultuur 
allebei waardevol zijn en waa 
zeker ceen monomane nl.tuur
beschermer. KIJk mMr naar 
Ilel Verkade-.lbum OnZIi! Groo
,,, Rit'icrell, waaruit Ik In het 
eersta ~ukJe van deUl reekl 
dJn buchrljvlnr van De Beer 
citeerde. Bijna In Hn adem be
Jubelt hiJ In dat boek het won· 
derbaarlIJke van het leml· 
eiland vol blJ&Ondere vOJcl8 en 
planten tegenover Hoek van 
Holland en de bedrlJvlrheid In 
een IJ~rwalacrlJ, a1llan hiJ het 
natuurlijk niet laten te vermei
den dat op dat Indu.trleter~in 
krekeilJea dnl'en. 

De Beer werd In de eerlte 
hein van de Jaren ·tIO Euro· 
poort. Aanllultend op ThIJI8e! 
Manier van denken over dit 
Jloort &aken &Ou Je van een 
broedermoord kunnen Ipreken. 
en daarmee ben Ik dan biJ Sha
kupeare. De Beer, .chreef Ik, 
kwam aan &'n eind door ml'r
dtr moal 10uL Die drie woor
den cebruikl In Hamlct de 
reeat van Ham]ell vader 11.]1 
hij de prln! verhaalt hoe dien! 
oom. Claudlu.s, &Ich de kroon 
heeft toel'eelgend: door Ham· 
]etl vader In &ijn I'&lp Ie ver· 
moorden. Shakupeare weel 
hel g]ulperll'e van deR moord 
tubtle] te accentueren door de 
methode die hiJ de dader laai 
hanleren: het in hel oor drup
pelen van gif. 

Ik &eI in miJn eenle nukje 
dat Ik mlln acne mluchlen beo 
:er . .Dossler Euromoord" &Ou 
kunnen noemen en wu loen 
nOIf van plan vrll ultvoor1r Ie 

.lIchetHn hoe het ndertljd alle
maal lerun 11, met de be
.Iullvormlng en &0, Daar lie ik 
van Ir. Dit II een IOOrt column, 
en daarom mal' Ik met het 
.. nreven van een (Tote lijn 
volltaln. 

In miJn herlnnerlnr ctnr de 
lloop van De Beer &0: op lezet
te tijden .tond er een ot andere 
autoriteit op, die het volk mee· 
deelde dat er helau aan De 
Beer reknugd moeIt worden. 
Dan pau&eerde hiJ even. om 

• 

De Lach5tern broedt .!lcchta bij hoge uitzondering in. on..! land. Op De Bcer bracht 
ook deze soort JO/lp6n groot. 
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vervoll'ell.ll met vroom re]oken 
oren I. verklaren of Ie lurge
rnen dat niemand lich z.orren 
hoefde te maken, omdat het 
mooltte l'edeeLte re]ukkll' be
houden kon bliJven. Dat mooi· 
lIl' del'] werd aleedl k]elner 
lot er van De Beer helemaal 
nletl meer over w ... 

MIJn vute vorelvrlend Jaap 
11.1 Intuuen uit vorlre deeltjes 
bekend) en Ik hebben het op de 
voet kunnen volren. In deel 3 
beachred Ik de eeute ctappe 
van een wlnteru expedille 
nlar De Deer: dik In,epakt op 
de rJeta van Den Haar naar 
Hoek van Holland, en van daar 
met het pontje de Waterwee 
over Je moellt daarna een Ilel· 
rel' af die In mijn herinnering 
honderden melen lanl' la, 
naar het huls van de opdchter 
voor helt kopen van een kaart· , •. 

Later &Ou het Iteedl moellij· 
ker ..... orden om een &Odanl,e 
route uit te kleun dat we &0 
mln morelIJk n,en van het 
Europoort(e",aaf, maar dat 
wu ten tijde van 011.1 eerlte 
be&oek Aan De Beelr nor niet 
aan de orde. 

Die eenle keer Wh het reen 
winter, maar liep het tegen de 
broedtijd. Ze waren In dat Hl· 
z.oen op De Beer alUJd tame
liJk Itrenl' en waakgam. en &0 
kwam het mlqchlen dat de op
dehler die tWC1t jcH:hln uit 
Den Haar mct hun bultenmo
de] fUl'ukken no,al uithoorde 
voordat hiJ KC liet laan. Kwa· 
men we om nlar vo(ell te klj· 
ken~ Ja. we kWlmen om vo
gel. Ie kiJken. Willen .. u dat 

het natuurmonumeni In deze 
tijd van het Jaar .leehtJi be
perkt toegankelijk Wh! Ja, 
dal wa. ona bekend. En welke 
vorela dachten we hier te &Ien~ 
Ik pllkte miJn vOl'elrldl _ 
toen een nieuw boek, waar de 
man Ietwat Ifrunatlr naar 
keek _ en wees een paar IOOr· 
ten aan, waronder de l4c11-
.fenl. Ik wl'l dit die IOOrt op 
De Beer had gebroed en was 
optlmlltilCh renoel' om er mln 
of meer op te rekenen dit Ik 
hem m~tten de eente de belte 
keer te ~Ien ~ou krljl'en ook. 
Bewaken van natuurterreinen 
houden nlel &0 van be&ocken 
die op leld&llmheden uit "Jn. 
omdat due types de nelr\ng 
hebben de voorllChrlften &.ui 
hun laara te lippen. 

Jaap en Ik deden dal op De 
Beer vrij veelvuidil, en niet 
&onder een leken! handll'held. 
A]a hel errens verboden loe· 
ganl' II &onder dat er hekken 
of andere venpernnl'en liaan 
waar je alleen be'lVUlt overtre· 
dend overheen kunt La het 
meestal na enll'e .tudle wel 
mogelijk een &Odanlre route te 
kluen dat .Ie biJ betrapping 
met een atalen "edeht kunt 
volhouden dat je geen enkel 
verbodIbord. iloprevallen. 

Zo kwamen wiJ altijd lanp 
een kleine omweg leraal·Ule
laai In een kapmeeuwenko]o· 
nle. De meeuwen broedden on
der de rook van een leheefl'e
ukte Duitse bunker, die all 
een IOOrt reu.achtll'e perma
nente .chuIltent kon tunreren 

omdat er een kljk!at In &at 
waardoor ie het vol e .Ieht op 
de kolonie had. Meeuwen heb
ben echter de rewoonte mu' 
saai alarmerend de lucht In te 
g&&n al, menacn &Iell In hun 
kolonie be,even. Ik 1',100t dIn 
ook nlel dat het vaak II voor
gekomen dat we er In slaalden 
do kOlonie Ie be&oeken wnder 
door een van de bewaken met 
u.ehte dranl' verwijderd te 
worden. 

Dit II het einde van miJn te· 
tu,blik. Zoals rewoonliJk wou 
Ik er lell mee. Toen De Beer 
verdwenen was hadden we 
Voorne'l Duin nol', met hier eln 
daar overeenkomitir land· 
ach.&p. Dat duln,ebled behoort 
lot do moollte van Nederllnd 
en 1I onder meer U!er waarde· 
vol "anwere de erole planten
riJkdom. Meer dan de hellt 
van onae Inheemse hOlerc 
planten komt daar op dat beo 
trekkellJk kleine Ilukje (T0nd 
voor. en het II ook een fiJn vo
gelcebled. Dal moen allemaal 
maar onverlet blijven. dacht Ik 
EO, Alleen ben Ik er niet hele· 
maal geru" op of Ik daar ook 
m'n &In In krij" want er liJn 
onhelilpellendc plannen voor 
het berren van IlIb, die miJ 
leden! keer dat Ik rTover lees 
het benauwende cevoe] leven 
dat Ik dil al eens eerder heb 
meeremaakt. ~n moord WAll 
wel renoeg, en politici of amb
tenaren die denken dat er nóg 
een keer .o'n (Tapje vall uit te 
halen III tOC!n met De Beer 
&ullen wel merken dat natuur· 
be8Chermend Nederland VNl 
die afraln! releerd heett. 
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