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Eilandwachter

,,Ik ben een boswachter die eigenlijk helemaal
niet zo van bos houdt. Ik heb niks tegen bo-
men, natuurlijk. Die zijn hartstikke mooi en
handig, maar zet ze allemaal bij elkaar en mij
ertussenin, dan voel ik me opgesloten. Ik
moet ruimte om me heen hebben en de hori-
zon kunnen zien. Vanaf mijn eigen keukenta-
fel heb ik misschien wel het beste uitzicht.
Met het blote oog zie ik hier bij laag water de
zeehonden liggen. Wie kan dat nou zeggen? Ik
ben een bofkont.’’

,,Tussen mijn huis aan de haven en mijn
werk zit maar een meter of 50. Ik hoef alleen
maar mijn tuin uit te lopen en dan ben ik er
al. Aan de rand van het dorp en het begin van
het bos. Aan het gebouw van Staatsbosbeheer
wordt nu volop geklust. Dat hoort bij deze tijd
van het jaar. Amper toeristen, dus tijd om
nieuwe plannen te maken en de boel klaar te
maken voor het seizoen.’’

,,Dat ik dit zou gaan doen had ik vroeger
nooit kunnen bedenken. Dat het toch is ge-

beurd is het gevolg van een reeks van
keuzes. En uit gevoel. Ik deed in Zwolle de
opleiding tot jeugdwelzijnswerker, toen ik
hier als 22-jarige op vakantie kwam met
studievrienden. Natuurlijk gingen we op
stap. Naar De Witte Zeeman, dat heet nu

Podium Vlieland. Ik werd verliefd op
de dj. Dat was Dirk.’’

Eilandwachter

PATAT EN KOFFIE

,,Het is nooit een optie geweest dat
Dirk Vlieland zou verlaten. Hij hoort
hier. Hij kent elk plekje van het eiland

en de verhalen die erachter schuil-
gaan. Dus ik belandde hier. Maar
wat kon ik hier doen? Het is niet zo

dat het hier stikt van de moeilijk
opvoedbare kinderen, dus met mijn oplei-

ding kon ik weinig. Ik ben toen maar patat en
koffie gaan verkopen op de veerboot.’’

,,Na een tijdje werd ik door meneer Huiskes,
toenmalig directeur van het bezoekerscen-
trum, benaderd om daar aan de slag te gaan
als educatief medewerkster. Ik dacht: geen
idee wat dat inhoudt, maar laat mij het probe-
ren. Zo kwam ik in 1998 ook in contact met
Staatsbosbeheer en werd me gevraagd aan de
slag te gaan als beheerder van de Lange Paal,
het natuurkampeerterrein van Staatsbosbe-
heer.’’

,,Ik heb helemaal geen groene achtergrond
of zo, maar mijn vader was wel dierenarts op
Ameland. In 1957 heeft hij daar een praktijk
overgenomen. Ik ben geboren op Ameland. Ik
heb daar een geweldige jeugd gehad. Ameland
is een speciale plek, maar hier op Vlieland wil
ik oud worden. Er zijn best veel eilanders die

van het ene naar het andere eiland hoppen.
Ik ken hier diverse mensen van Texel en
Terschelling. En andersom gebeurt ook wel.
Dus zo bijzonder ben ik niet.’’

,,Om aan de slag te gaan bij Staatsbosbe-
heer moet je wel iets kunnen. Ik moest bij-
voorbeeld op cursus motorzagen, voor het
buitenwerk. Vanaf 1999 runde ik als boswach-
ter het natuurkampeerterrein, samen met
mijn collega Frederika Breijer. Het is absoluut
een van de leukste dingen aan mijn werk,
omdat ik iets kan bijdragen aan een geslaag-
de vakantie. Soms ben je een luisterend oor
en een andere keer moet je een pleister plak-
ken.’’

,,Een van de gasten die me bijblijft was een
vrouw uit Amsterdam, die daar ‘drie hoog
achter’ woonde. Zij barstte in tranen uit toen
ze vertelde dat haar kinderen voor het eerst
in jaren aan het buitenspelen waren, zonder
hun games op de computer, binnen. En ik
moet altijd lachen als er iemand is die komt
vragen waar de houtwinkel is of de Gamma.

Dit is Vlieland, beste man, hier sneupen we
het strand af als we iets nodig hebben.’’

,,Ik denk dat ik goed kan luisteren en ob-
serveren. Voor mijn werk op de camping is
dat natuurlijk waardevol. En voor mijn blog
ook. Ik schrijf graag over wat ik meemaak
hier en ik merk dat het wordt gewaardeerd. Ik
ben een beetje de ogen en oren van iedereen
die van dit eiland houdt, maar hier niet het
hele jaar kan zijn.’’

,,Het is niet alleen maar harmonie hier.
Soms botst het gewoon, net als overal. Het is
mijn taak om de natuur te beschermen en in
het geval van duinen betekent dit dat je
daarop zo nu en dan beesten moet laten
grazen, anders verbost de hele boel. Dus
moeten er hekken worden geplaatst. Vlielan-
ders houden van vrijheid en hebben een
hekel aan hekken. Dat vergt een boel gepraat,
maar uiteindelijk komen we er altijd uit.’’

Eilandwachter

EB EN VLOED

,,In een dikke noordwesterstorm met mijn
kop over het Noordzeestrand, dat vind ik
heerlijk, maar ik vind deze kant mooier. De
dynamiek van het wad, met zijn eb en vloed.
Er moet beweging zijn. Er zijn mensen van de
wal die denken dat het saai of eenzaam is,
leven op Vlieland, maar dat is echt grote
kolder. In deze gemeenschap van nog geen
1200 mensen gebeurt zo ontzettend veel.’’

,,Dat iedereen elkaar hier in de gaten houdt
vind ik onzin. Sociale cohesie is overal en ik
vind het juist mooi om ergens bij te horen.
Zelf zing ik in een koor: Van Alles Wad. Voor
andere mensen zou op een eiland wonen
misschien voelen als opgesloten zitten, maar
voor mij niet. Ik voel me opgesloten in de
stad. Veel te druk. Er is daar te veel van alles.
Ik raak daar overprikkeld.’’

,,Ook op vakantie zoeken we altijd de kust
op. Sowieso gaan we het liefst naar andere
eilanden, om de lokale mensen te ontmoe-
ten. Het maakt niet zoveel uit waar je bent,
eigenlijk voelen we altijd direct een klik,
omdat we eilanders onder elkaar zijn. We
begrijpen hoe het is om los te zijn van de rest,
om op jezelf aangewezen te zijn.’’

,,Dirk en ik zijn afgelopen jaar in Libanon
geweest. Hij heeft daar begin jaren tachtig
gezeten als UNIFIL-soldaat. We hebben daar
allemaal bijzondere ontmoetingen gehad,
maar uiteindelijk gingen we toch weer naar
zee. Daar zijn we thuis. Mijn broer heeft het
ook, die woont in Brazilië, aan de kust ten
zuiden van Rio de Janeiro, waar hij een zeil-
charterbedrijf runt. Wordt tijd dat we daar
weer eens naartoe gaan.’’

,,Er wordt wel gezegd dat Vlieland zo duur

is geworden. Dat we de speeltuin van het Gooi
zijn en dat het overspoeld wordt met yuppen,
maar dat is echt onzin. Je kunt het hier zo
duur maken als je zelf wil. Op de Lange Paal
betaal je een tientje per persoon per nacht en
als je zelf je mosselen uit zee haalt, kun je
gratis heel lekker eten. Vlielanders weten als
geen ander hoe belangrijk het toerisme is. Het
is zo’n beetje onze enige inkomstenbron, dus
we zijn allemaal een beetje gastheer en gast-
vrouw.’’

,,Wat is er trouwens mis met yuppen? Die
neem ik ook mee op excursie en zij zijn eigen-
lijk altijd zwaar geïnteresseerd. Mijn doel
tijdens een excursie is om mensen anders
naar de natuur te laten kijken. Om te laten
zien hoe alles met elkaar samenhangt. Blijk-
baar raak ik zo nu en dan de juiste snaar.’’

EERVOL MAAR BIZAR

,,Ik ben dit jaar gekozen tot een van de zes
Froulju fan Fryslân en meteen ook de enige
die het niet kan uitspreken. Er is een bronzen
beeld van me gemaakt. Dat is een ontzettend
mooi compliment en heel eervol, maar ook
bizar. Zo bijzonder is het toch niet wat ik doe?
Ik zie het ook niet als een prestatie van me-
zelf, maar meer van een hele groep vrouwen
die ik min of meer vertegenwoordig.’’

,,Het enige nadeel van het wonen op een
eiland zijn de afstanden. Mijn vader is drie
jaar geleden overleden; mijn moeder woont
nu alleen in Dronten. Ik kan er niet even
langsgaan op de koffie. Ik vind dat moeilijk.
Hetzelfde geldt voor onze dochter Kim, die in
Leeuwarden woont. Zij is net ten huwelijk
gevraagd, op reis in Costa Rica. Ik ben ook
trouwambtenaar, dus misschien ga ik haar wel
trouwen. Moet ze wel naar Vlieland komen.” ♦
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Froulju fan
Fryslân
Voor het LF2018-project

Froulju fan Fryslân heeft

beeldend kunstenaar Natas-

ja Bennink bronzen borst-

beelden gemaakt van zes

gewone, maar toch heel

bijzondere vrouwen die

belangrijk zijn voor de Friese

‘mienskip’, onder wie Anke

Bruin. De beelden staan in

het Amelius van Oenema-

park in Heerenveen.

Roodkapje
Charles Perrault en de

gebroeders Grimm

Roodkapje telt een wolf,

een grootmoeder, een braaf

meisje met een mandje én

een rood mutsje en een

jager. Typisch genoeg

zitten er weinig boswach-

ters in sprookjes. ,,Mis-

schien’’, aldus ter zake

deskundige Theo Meder,

,,omdat er lang geleden

geen boswachters waren.

Wel houthakkers en ja-

gers.’’ En als je die twee

functies nou optelt, kom je

uit bij een hedendaagse

boswachter. Een van hen is

Anke Bruin-Kommerij. Wel

een bijzondere, want A ze

heeft niet zoveel met bo-

men en B ze werkt op een

eiland. Maar we moeten

nog even terug naar Rood-

kapje. Die grote oren, grote

ogen en een grote mond

zien we bij Perrault en de

Grimms terug. Toch was

het onschuldige wicht bij

de gebroeders beter af. Die

laten haar weer uit de

opengesneden buik klaute-

ren, samen met grootmoe-

der. In de oudere versie

van Perrault verslindt

de wolf de beide vrou-

wen met huid en haar.
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zijnswerk
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Bijzonderheid trouwambte-

naar op Vlieland
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Boswachter Anke Bruin-Kommerij belandde door de liefde op Vlieland: ,,Ik werd verliefd op de dj van De

Witte Zeeman. Dat was Dirk.’’


