
Noordpolderzijl was eeuwenlang een natuurlijke  thuishaven voor de voogden van 
Rottumeroog, de mallegraaf Clancarty enz. In de 80 jarige oorlog beroofden de 
Watergeuzen Spaanse schepen vanaf Rottumeroog. In de jaren ’50 spoelde zo’n 
Spaans wrak bloot, geladen met wijn, sommige flessen waren nog drinkbaar. De 
vissers zijn er een jaar goed dronken van geweest. 
Op dit stukje oostelijk Wad hangt nog een zweem van de authenticiteit waar het 
gebied zijn status van Werelderfgoed aan dankt. 

Deze authenticiteit is zijn kracht, maar ook zijn zwakte. Zij valt niet in te passen in 
toeristische ontwikkelingen die nu bezig zijn onder bezielende leiding van de 
Waddenacademie en aangespoord door de miljoenen uit het Waddenfonds. 
De directeur van de Waddenacademie roemt in een interview in Trouw de ‘prachtige’ 
blote vrouw óp de zeedijk bij Holwerd ….maar als je vervolgens 20 kilometer moet 
fietsen om weer iets fraais tegen te komen dan haak je snel af. 
Kortom meer attracties om de zgn. kwaliteitstoerist uit het westen te lokken.
Wat een minachting voor juist de intrinsieke waarden: leegte, ruimte en rust.

De kwelder is hersteld voor € 9 miljoen, geul en haven zijn vergeten. Er is een 
visintrek gemaakt voor € 500.000. Dit was de eerste jaren bij de 3 beste van het 
noorden, nu komt er geen vis meer. Er moet namelijk een lokstroom van zoet water 
de zee in gaan. Door te weinig diepte en een gemaal dat zelfs vaak tegen de 
vloedstroom in spuit bereikt het zoete water de zee niet.

Eind zomer 2020:
Het weer slaat om na de hittegolf. Ik lig aan het anker voor de nacht onder Rottum, 
onrust, alsof  er iets of iemand om je huis loopt. Naar boven. Zware bewolking, diep 
duistere nacht. Ik moet pissen, de zee licht, dan zie ik achter tegen het schip een 
lichte kring om het kopje van een zeehond. Bij dat licht kijken we elkaar aan… dan 
duikt hij onder en aan een lichtvlek van onder water kan ik hem volgen, hij komt 
verderop boven, kijkt en komt weer naar het schip.
Goed geslapen, de volgende dag zware buien met onweer, spectaculair zwarte 
luchten met felle opklaringen, nog een nacht gebleven en prachtig geschilderd.
Ik heb zin om dat ergens te exposeren. 

Zeevonk: en eencellig organisme dat licht kan geven, een prachtig fenomeen,


