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Juttersverguldmet flessenen
PlasticbedreigtnietalleendeStilleOceaan,ookopdeWadden isafval eenprobleem.
Natuurliefhebbersgaanopvuilnisjacht.

Van onze verslaggeefster
Ianthe Sahadat

het rif Tevreden houdt Heleen
Franke (61) eenmeeuwenkarkas om-
hoog. Omhaar nek hangende resten
van visnetten, twee jerrycans en een
verweerdblik. De elegante directiese-
cretaresseis inhaarelement,alvuilnis-
rapend op zandplaat Het Rif tussen
AmelandenSchiermonnikoog.Terwijl
de andere deelnemers naar de ba-
bykwal in het schepnet van marine-
bioloog Chrisje van Ek (43) kijken, is
Franke alweer weggedwaald – speu-
rendnaarplasticresten,glasendespo-
radische stofzuigerslang.
Sindstweejaarorganiseertschipper

en theatermakerNienkeDijkstra (44)
met haar oude vissermanschouw de
Raaf zeiltochtenomafvalteruimenop
het Wad, onder het motto ‘Doe eens
Wad’.Doorde ligging iszandplaatHet
Rif ongewild een opvangplek voor al-
lerhande afval dat doordemens is ge-
dumpt en door de zee wordt uitge-
spuugd.

Voordetochtvandezezaterdagging
deWaddenverenigingeen samenwer-
king aanmet schipperDijkstra. Inhet
kadervande‘werelderfgoedweken’or-
ganiseertdeclubverantwoordeactivi-
teiten inhetgebieddatnazo’nveertig
jaar lobbyen sinds 2009 eindelijk een
doorUnescobeschermdbijzonderna-
tuurgebied is.
Daarom vergezelt marinebiologe

Van Ek van de Waddenvereniging de
groep van acht man op de afvalraap-
tocht. Ze trakteert het gezelschap op
een veelheid aanbiologischeweetjes;
over de voortplanting van de zeepok
(eenhermafrodiet die in paartijd een
fallus ontwikkelt van twintigmaal de
eigen lengte), het aantal penissen van
dekrab(twee)endehoeveelheidkleu-
renvandezandlagenophetwad(vier).

SchipperDijkstraprobeert ‘ophaar
eigen kleinewijze’ een bijdrage te le-
veren aanhet schoonhouden vanhet
Wad. ‘En het probleem van de plastic
soep onder de aandacht te brengen’,
zegt ze, refererend aan het vervuilde
gebied groter dan half Europa in de
StilleOceaanwaarinmiljardenminus-
culeplastic afvaldeeltjes drijven.

Dijkstrawas een fervent zeilster en
genoot ervan omzichmet haar schip
te laten droogvallen bij Het Rif. Op
haarwandelingenontdekte ze steeds
vakervoorwerpendienietopdezand-
plaat thuishoorden. Zo vond ze een
kliko,maggi-flesjes, stukken van een
F-16,diversestofzuigerslangenenheel
veel restenvanvisnetten. Steedsvaker
namze dit afvalmee omhet in de ha-
ven ineencontainer tegooien.Ditgaf
haar zo’n goed gevoel, dat ze besloot
het op regelmatige basis te doen.
Meerdere keren per maand vaart ze
uitvoorhaarvuilnisstrooptochten,op
dagendatdegetijdenhet toelaten.

Zodra de Raaf de sluizen van Lau-
wersoog binnenvaart, geeft Dijkstra

het roer aan Agaath Roozendaal (64)
over. Roozendaal, nu docent op een
hogeschool, was jarenlang schipper
opeenGroningerbol van24meteren
het is van haar gezicht af te lezen dat
bij haar herinneringen ontwaken. Ze
gaf zichopvoordetochtnaderesulta-
tenvan ‘deverwoestendeplastic soep’
opCuraçaometeigenogentehebben
gezien. Zedraagt graag iets bij. Endat

Caroline de Konink (links) en Heleen Franke verzamelen troep op Het Rif. De Konink raapt ook dagelijks afval op stranden bij haar in de buurt. Franke loopt elke dag met een karretje

Reportage Schoonmaken op Het Rif

Het is een tweede
natuur, ik ben
nogal opruimerig
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golfballen

door Amsterdam-Zuidoost. Foto Harry Cock / de Volkskrant

in combinatie met varen deed haar
niet lang twijfelen. ‘Varen is versla-
vend, ikhadhetal te langnietgedaan.’

Directiesecretaresse Franke, van-
daag de enige deelnemermetmake-
up, is verslaafd aandeWadden. Inhet
bijzonderTerschellingwaar zealheel
haar leven jaarlijks komt. Van varen
heeftze ‘geenkaasgegeten’. Inhaarei-
gen leefomgeving, in Amsterdam-
Zuidoost, wandelt ze ook dagelijks
rondmeteenkarretjeomachtergeble-
ven vuil – ‘en dat is daar nogal wat
hoor’ – op te rapen. Wanneer Franke
naar zee gaat, gaat er steevast een
lichtblauwe grofvuilzak mee. ‘Het is
eentweedenatuur, ikbennogaloprui-
merig. Maarmijn collega’s verklaren
mevoor gekhoor, dat ik als uitje afval
ga rapen ophetWad. Die zitten liever
een dagje met een prosecco in een
sloep.’

Onderwegpasseerthetschipzonne-
badende zeehonden, vogelkolonies
van sternen en eidereenden. Alle aan-
wezigen hebben ‘iets’ met het Wad-
dengebied. Caroline de Konink (52)

runt sindskort eenbedandbreakfast
in Moddergat. Ze plaatst geregeld
filmpjesopYouTube,bijvoorbeeldvan
deopkomendevloed,onderhetkopje
‘onthaasten’. Ook zij raapt dagelijks
vuilnis op de stranden in haar buurt.
‘Ballonresten, paraffine, golfballen,
flessen, plastic, je vindt vanalles.’
De tocht van schipper Dijkstra

speelt in op de oerdriften van het jut-
ten en schatzoeken. Er wordt steen-
kool gevonden (‘straks in de fik ste-
ken’), eenbabyzeehondenskelet (‘kijk,
het fontanelletje’), gigantischeoester-
schelpen (‘allemaal Japanners’).
Als Dijkstra na een kleine drie uur

zegt dat hetmoment is aangebroken
omde zandplaat te verlaten,moeten
de aanwezigen als kinderen worden
aangespoord hun raapactiviteiten te
staken.Frankebanjertvolgeladenmet
vuilnisresten door het water terug
naar het schip. Een onverwachte golf
plenst haar drijfnat. Ze kijkt gelukza-
lig. ‘Ach, ikhoudhetniet droog,maar
wat is dit verslavend zeg, ik wil hele-
maalnietweg!’

Rutte:eilandenmogen
koninkrijkverlaten
Van onze verslaggevers
Jean Mentens, Natalie Righton

willemstad/den haagAlsCu-
raçao,Arubaof SintMaartende
bandmetNederlandwil verbre-
ken,mogenzewatpremierRutte
betreftonmiddellijkvertrekken.
‘Alsumijmorgenbeltdatueruit
wilt, dangaanwedatonmiddel-
lijk regelen’, zeihij tijdenszijnbe-
zoekaandeCaribischeeilanden.

GroenLinks-leider Bram van Oijk re-
ageert kritisch. ‘Rutte klinkt als de
echtgenootdiezichmiskentvoeltom-
dat zijn partner de relatie wil verbre-
ken. Hij zou zichzelf beter de vraag
kunnen stellen waarom de eilanden
debandwillenverbrekenendandaar-
overeenvolwassengesprekaangaan.’
D66-leiderAlexanderPechtoldnoemt
deuitlatingenvanRutte ‘vooreenhis-
toricusongepast envoor eenpremier
weinigdiplomatiek’.

De regeringspartijen VVD en PvdA
reageren juist instemmend. ‘De VVD
steunt elke wens tot verzelfstandi-
ging’,benadruktKamerlidAndréBos-
man. ‘Onze voorkeur is een gemene-
best naar Brits voorbeeldwaarin alle
landen onafhankelijk zijn en er geen
verantwoordelijkheid ligt bij Neder-
land.’

‘De tijdvankolonialismeligtachter

ons’, aldus PvdA-Kamerlid PierreHeij-
nen. ‘Dus elk volk heeft zelfbeschik-
kingsrecht, ookde landenbinnenhet
koninkrijk. Wel is afgesproken de
staatkundigeverhoudingenin2015 te
evalueren. De PvdAwil deze afspraak
respecteren.’

Vooral inBonairespattehet leedver-
maak van de Facebook-pagina’s na
Ruttes uitspraak dat hetmet een tele-
foontje te regelen valt omuit het ko-
ninkrijksverband te stappen. ‘Hallo,

heeft iemandhet juiste telefoonnum-
mervanMarkRuttevoormij?’, schrijft
oud-politicus Jopie Abraham. ‘Ik wil
die Rutte vragen de ‘Lasso’ omBonai-
resnekper ‘direct’ los temaken.’
Lasso betekent in het Papiaments

band, in dit geval met hoofdletter,
wanthet gaat omdebandmetNeder-
land. Die wordt door een groot deel
vandebevolkinggezienals een strop.
Bonairewerdinoktober2010ingelijfd
alsgemeentevanNederland,maarhet

eiland vraagt nog steeds omeen refe-
rendumoverdekwestie.

SintMaartenenCuraçaowerden in
2010 zelfstandige landen binnen het
koninkrijk.Opdezeeilanden isdedis-
cussieoverderoldieNederlandmoet
spelen verre vanuitgewoed. Gisteren
nogvroegdeCuraçaoseoppositiepar-
tij MAN zich af wat het eiland nog
moest met Nederland, als daar ver-
blijfsvoorwaardenvankrachtworden
voorCaribischeNederlanders.Een ini-
tiatiefwetsvoorstel vanVVD-Kamerlid
Bosman om het personenverkeer in
het koninkrijk aan banden te leggen,
ligt klaar voorbehandelingnahet zo-
merreces vandeTweedeKamer.Daar-
overbestaat afschuwopalle eilanden
enover departijgrenzenheen.

Rutte is niet de eerste Nederlandse
politicus die de eilanden onafhanke-
lijkheid aanbiedt als de Antillianen
weerwillendiscussiërenoverhunver-
houding met Nederland. Het is de
couranteNederlandse stoplap sedert
de Antillen in 2010 werden opge-
splitst.Bij zijnvertrekuitSintMaarten
hielddepremiervastaanzijnuitspra-
ken. ‘Het past in de context van de
nieuwe bestuurlijke verhoudingen.
Als een land uit het koninkrijk wil
stappen, dan kan dat. Wij houden al-
leen de overheidsfinanciën in de ga-
ten,deregelsvoorgoedbestuuren in-
tegriteit.’

‘Als u eruitwilt, gaanwedat onmiddellijk regelen’

Bonairewil per
referendumbesluiten
ofhet eengemeente
vanNederlandblijft

V
oormaligVolkskrant-redac-
teurHanvanGessel is afgelo-
penweekeinde inzijnwoon-
plaatsAmsterdamoverle-

den.DeclassicusVanGessel –groot
pleitbezorgervanzuiver taalgebruik
–wasvanmidden jarenzeventig tot
aandeeeuwwisselingeengezichtsbe-
palenderedacteurvandezekrant.

Hij leidde inde jarenzeventigde
onderwijsredactie. Indiehoedanig-
heidmaaktehijdeeluit vanhet
groepjedatdehoofdredactionele
commentarenschreef.Degevolgen
vandeMammoetwetenandereon-
derwijsvernieuwingenvolgdehij kri-
tisch.Vooraldeverslonzingvan taal,
inhetgeschrevenenhetgesproken
woord,wektezijnergernisop.
Ookderedactie zelf ontsnapteniet

aanzijnkritiekalshetomtaalkun-
dige slordighedenging.Hetging
hemniet alleenomdegrammatica,
ookde (on)leesbaarheidenpresenta-
tie vanartikelensteldehij terdiscus-
sie.Datdeedhij zo intensdathethem
interndekoos- annexschimpnaam
‘Deschoolmeester’ opleverde. ‘Precies
encorrectNederlands schrijvenvon-

dendemeeste re-
dacteuren inde
jarenzeventigen
tachtigonzin’,
herinnertoud-
collegaBasvan
Kleef zich. ‘Voor
alleshadHan
oogvoorzorg-
vuldige tekstver-
werking.’

VanGesselwas,met toenmaligad-
junct-hoofdredacteurBertVuijsje, de
grondleggervanhet Stijlboekvande
Volkskrant. Diebundelingvangram-
maticale regels en interne redactieaf-
sprakenover schrijf- en spellingswij-
zen,genootgrotepopulariteit onder
lezers vandekrant.OokstondVan
Gessel aandewiegvanhetGrootDic-

teederNederlandseTaal.Hetwerdde
in 1990en 1991doorKeesFensge-
schreven,nadienwasVanGessel
twaalf jaarde schrijver. Sinds2004
stellenbekendeauteurshetdicteeop.

InzijnperiodebijdeVolkskrant
(1965-2002)bekleeddeVanGesseldi-
verse leidinggevende functies.Hij
wasdegrondleggervanhetnon-fictie
boekenkaternFolio. Toenmaligcol-
legaAdriaandeBoer: ‘Non-fictie
kwamtotdanamperaanbod.Han
brachtdaarverandering in.’

De laatste jarensukkeldeVanGes-
selmetzijngezondheid. Zijnband
metdeVolkskrantverslaptenimmer.
Thuis sneedhij als immer,meteen
speciaal scheermesje, artikelenuitde
krantomzoaandossiervorming te
doen. Marcel van Lieshout

Geestelijkvadervanhet
StijlboekenhetGrootDictee
Postuum
Han van Gessel

Oud-Volkskrantjournalist
stondaandewiegvanhet
GrootDictee.Hij schreef ze
tussen 1992en2003.

Han van Gessel

Te midden van de diersoorten die
in onze contreien met uitsterven
worden bedreigd, neemt de dic-
teetor een curieuze plaats in; we
zullen daarom de leefwijze van dit
minuscule, maar agressieve insekt
nader onder de loep nemen.
Normaal leidt dit ravezwarte dier-
tje een rustig, zo niet vadsig be-
staan midden in zijn natuurlijke
biotoop; als een volleerde meester
in de mimicry kan het zich tegen
elk vijandelijk komplot teweerstel-
len – daarmee heeft het een dui-
delijk prae boven zijn soortgeno-
ten.

Maar heden ten dage wordt het
leeuwedeel van de bewoners der
Lage Landen eenmaal ’s jaars van
zijn apropos gebracht, als de dic-
teetor plotseling haastje-repje te
voorschijn komt en zich met veel
aplomb ontpopt als een dictatori-
aal kruidje-roer-mij-niet.
We zullen ervan afzien ellenlang
uit te weiden over de hebbelijkhe-
den van dit bijdehante beestje,
maar één ding is duidelijk: doordat
de dicteetor extreem consciënti-
eus is, komt hij slechts bij weini-
gen in het gevlij.

Han van Gessel

Fragment dictee 1994 (voorkeurspelling 1954)
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