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it jaar, op 11 september 2010,
wordt voor de zestigste keer de
jaarlijkse Kor en Bot tocht georganiseerd. Samen met de familie Schot en
alle genodigden viert het Genootschap
Kor en Bot zestig jaar bottenvissen
voor de wetenschap. Generaties onderzoekers en genodigden zijn al die jaren
in de vroege ochtenduren in de haven
van Zierikzee present geweest om aan
boord te gaan van de mosselkotter
ZZ8, later ZZ10.
In 1951 voer de kotter ZZ8 van de
familie Schot voor de eerste maal met
hun gasten uit om ten zuiden van de
kust van Schouwen de mosselkorren
in het water te laten zakken. Daar, op
diepten van 35 tot 45 meter, wordt
jaarlijks in het eerste weekend van
september vol enthousiasme gevist op
fossielen die zich op de bodem van de
Oosterschelde bevinden. Zodra voor
de eerste maal de netten op het dek
worden geledigd, zoekt iedereen naar-
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stig naar fossielen. De eerste vondst
wordt gevierd met een borrel en krijgt
zo mogelijk een eerste determinatie.
Ook de andere waardevolle vondsten
krijgen een plekje op het dek.

Fossiele beenderen en kiezen

Naarmate de dag vordert, stijgt de
stemming onder het gezelschap.
Alle gasten kunnen genieten van een
overheerlijk, vers mosselmaal aangeboden door de familie Schot. Als
de boot is teruggekeerd in Zierikzee,
wacht de deelnemers van het genootschap een gemeenschappelijke maaltijd. Daar kijken we terug op een
telkens weer geslaagde dag en krijgen
we een toelichting op de collectie
gevonden fossiele beenderen en kiezen van mammoeten, mastodonten,
neushoorns, paarden en herten.
Al 60 jaar worden er resten gevonden die er op wijzen dat onze
Oosterschelde in lang vervlogen tijden uit land bestond. Hopelijk kun-
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nen we nog vele jaren in het eerste
weekend van september uit blijven
varen om die bewijslast te versterken.
Ik dank allen die op welke wijze dan
ook gedurende deze lange periode
een bijdrage
hebben
geleverd aan
de jaarlijkse
vaartocht. En
in het bijzonder de familie
Schot voor de
wijze waarop
zij de gasten
ontvangen en
ons ieder jaar
weer laten
G Gerard Rabelink is sinds
genieten van
2009 burgemeester van
de OosterSchouwen-Duiveland en
schelde, zowel voorzitter van het Genootschap
Kor en Bot.
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G Werkgebied van Kor en Bot: 1 Olifantsputje, 2 Gastenputje, 3 Schaar van Colijnsplaat. (Jaap van Leeuwen)
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Dit is een speciale uitgave van
Straatgras, het tijdschrift van
het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam, ter gelegenheid van
zestig jaar Kor en Bot. De inhoud
werd samengesteld en geschreven
door Inge Heuff (www.heuffschrijft.
nl). Zij ging hiervoor te rade bij tal
van leden van het Genootschap Kor
en Bot, andere betrokkenen, het
gemeentearchief van Schouwen-

Duiveland en NCB Naturalis.
Beeldmateriaal komt in de meeste
gevallen uit (privé)archieven en
werd welwillend beschikbaar
gesteld; de bron staat tussen haakjes
achter de bijschriften en betreft in
veel gevallen niet de oorspronkelijke
fotograaf. Dank aan allen. Ook aan
de gemeente Schouwen-Duiveland,
de Stichting Renesse en NCB
Naturalis die deze speciale uitgave
mogelijk hebben gemaakt. [KM] F

G Inge Heuff, auteur van deze Straatgras-special,
is sinds een aantal jaren een (water)vaste gast aan
boord van de ZZ10. (Lex Kattenwinkel)

