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Informatie over vurdimsten : Wy
ker DampfichiJfahrts Ruderei. tel.
(vanuit NL) 0049468.800.

Een poster met een fraai licht
baken verleidt mij tot een bezoek
aan de molen waar een expositie
over vuurtorens wordt gehou
den. Het gaat om zwart-wit fo
to's van Noord-Europese torens,
van kleine witte huisjes op
Zweedse scheren en van fanta
sierijke constructies in Noorse
vissersplaatsjes. Een pharoloog
(vuurto rengek) als Boudewijn
Büch zou er zijn hart kunnen
ophalen.

van ebel leidt een fietspad
door grazige weiden naar ord
dorf. Ter rechterzijde bepalen de
zee en bet groene Föhr het uit
zicht; ter linkerzijde beheersen
weiden, waarin een enkele graf
heuvel aan de steentijd herin
nert. en bossen het beeld. In
Norddorf ontbreekt de overdaad
aan Friese huizen met hun dikke
rieten daken. Het dorp heeft zich
tot kuuroord - gespeci aliseerd in
bleekneusjes · en badplaats ont
wikkeld. Het grote hotel Seeblick
heeft aan de overkant van de
straat een nieuwe afdeling laten
bouwen, waardoor de gas ten in
het oude gebouw geen blik meer
op zee kunnen werpen. Zou het
hier om een typische Amrumer
practical joke gaan? Want wan
neer een gast zich over het ver
anderde uitzicht zou beklagen.
dan zou de hotelier snedig kun
nen opmerken dat hij wel dege
lijk uitzicht heeft op Seeblick.
Voorbij het dorp krult de zandige
kop van het eiland zich naar het
oosten. Dit is de Odde. het voor
"'nd. een beschermd natuurge
bied waar vogels en boswachters
de sfeer bepalen. Schoolklassen
worden hier rondgeleid om hen
vertrouwd te maken met het
duinviooltje en de klagelijke
roep van de wulp . Aan de over
kan t ligt het kogelronde Föhr en
verder naar het noorden het uit
gemergelde Sylt. de twee Noord
friese zusters van het sierlijke
Amrum.

,

serieus? AI fietsend laat ik
Wittdün achter mij . Omdat' ik
een verstandig mens ben. zoals
de eilanders dat graag zien. waag
ik mij niet 0r.het boven de grond
hangende p nkenpad. Tot mijn
genoegen zie ik achter glooien de
graslanden en bosschages een
kerkspits en een molen zich aan
de einder aftekenen. Zo hoort
het ook. Eerst kom ik door Süd
derf een ru im aangelegd agra
risch dorp. m rood gesausde.
rietgedekte boerderijen . De
strandkorven zijn hier heel po
pulair als tuinmeubilair, Daarna
·komt Nebel. een naam die niet
met Nacht und Nebel geässod
eerd moe t worden, maar juist
met he t tegendeel: met het rusti
ge en rustieke buitenleven. De
bevallige ..ritte kerkspits en het
koperen dak maken deel uit van
de Sankt-Clemens-Kirche, Net
als de vuurtoren, is de kerk een
boegbee ld van het eiland. dat op
vele ansichtkaarten en aqua re l
len is afgebeeld.

Nebel blijkt een sprookjes
dorp te zijn . boordevol witge
pleisterde Frie-se boerderijen
met rieten daken. zó mooi dat
het gewoon pijn doet aan de
ogen . Ook de theehuisjes in de
tuinen en zelfs de vogelhuisjes
zijn met een forse laag riet be
dekt . Oomes Hüs en Oömrang·
kas prijkt er op menige gevel.
evenals het ook van Föhr beken
de Rüm Bliek (Ruim zicht) . Op
het kerkhof vertellen de zerken
hun eigen verhaal over de -vroe
gere zeezeilvaart. al is het lang
niet altijd meer mogelijk de tekst
t~ ontcijferen. De beroemdste
steen is ongetwijfeld die van
Hark Olufs . een lichtmatroos die
het tot vertrou weling van een
Arabische sultan schopte. Nadat
zijn schip door moorse piraten
was geënterd en hi j op de markt
van Algiers als slaaf was ver
kocht . bekeerde hi j zich tot de is
lam en huwde met een plaatselij
ke schone. later keerde hij als
een verloren zoon naar Amrum
terug.
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Vlag Karafjes. Da's andere koffie.Friesche

Karafjes va n Fr iesc:he Vl ag. Behalve slefl lJl ool he r<; lui rhaa r. Dus ideaa l o nJ er.... eg. H j

Je plel.md., op de boot, in de voorrent of gewoon In de hUiskamer. Samen (hu is. samen uit.

nadere inspectie een apparte
mentencomplex blijkt te zijn .
Het is de enige mondaine frivoli
teit die het plaatsje zich permit.
teert. De koektrommel wordt het
gebouw in de volksmond ge
noemd, een naam die nu ook b0
ven het inpandige cm prijkt.
Opnieuw een blijk van de goed
moedige lokale humor. Een
eindje verderop bevindt zich in
een soort onderaardse grot een
visrestaurant. dat volgehangen is
met met netten en drijvers. De
kaart vermeldt enige Friese spe
cialiteiten, zoals zeehond (warme
witte wijn met arak en citroen),
ijsbreker (warme rode wijn met
ru m en citroen) en dode tante
(chocolademelk met wodka en
slagroom). Uiteraa rd ontb reekt
de theekaart niet, waarop plaa t.
selijke melanges als Kniepsand
en ZauberJlöre te vinden zijn. Zo
als ik al eens eerder in deze serie
vaststelde, zijn de eilanders no
toire theeleuten. De theece rem o
nie van het elfUurtje is voor hen
het hoogtepunt van de dag. Ge
woon maarafWachten en theedrin
ken . dat is de hoogste wijshei d
die over hun lippen rolt . Een
wijsheid die overigens slechts
enkele eeuwen oud kan zijn,
want pas in I7}6 trof men op het
strand de lading van een gezon-

•ken theeklipper aan . Het zaad
werd in groentebedden ui tgezet.
zoals men dat bij boerenkool Jle
wend was te doen. Er bestaat in
derdaad een melange onder de
naam Friese boerenkool -een groe
ne (Chinese) thee met munt
smaak. Een tip: vraagt men of u
de thee zwart wilt. dan wordt beo
doeld: zonder melk of slagroom.

Een eindje verderop wordt
geen boerenkool en zeehond ge·
schonken. maar goudeerlijk ger
stenat. De Sp<5kenkïek" noemt
zich ech ter geen Bierstube, maar
lnstitut far Bierolcgie und Hekteli·
reratu,. Het lijkt wel ofde Amru
mers van alles een grapje willen
maken! Nemen zij, nu de armoe
verdwenen is en het eiland we
rnelt van kippen met gouden ei
eren, het leven eigenlijk nog wel
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terrein en een zwembad bij de
vuurtoren. Kennelijk is men te
vreden me t het soort toeristen
dat me n nu heeft . Net als op an
de re Duitse waddeneilanden, is
het bestuur er sterk gepreoccu
peerd met vragen over de juiste
verhouding tussen recreatiedruk
en landschapsbescherrning. De
eilanders willen natuurlijk graag
aan toeristen verdienen, maar
niet tot elke prijs .

Hoewel de oplettende bezoe
ker buiten de dorpen hie r en
daar enig winterhard vee kan te
genkomen. is niet de landbouw
maar het toerisme de basis van
Amrums welvaart. Vroeger. toen
het eiland nog niet tot Nordsee·
heilbad en kuuroord was gepro
moveerd. hadden de inwoners
moeite de eindjes aan elkaar te
knopen. Zoals gezegd. waren zij
belust op gestrande schepen.
Voorts trokken zij in de zeven
tiende eeuw ter walvisvaart. Een
groot deel van het jaar zwierf de
mannelijke bevolking op voorna
melijk Nederlandsche schepen
op noordelijke breedtegraden
rond. vandaar dat het Noord
fries, da t op Amrum öömrang
(Amrums) genoemd wordt. en
nog door ongeveer de helft van
de bevolking wordt gesproken.
zoveel Nederlandse woorden
telt. Later voeren de mannen als
matroos op koopvaardijschepen
over de wereldzeeën. Tegen 
woordig trekken de eilanders
nog steeds naar verre streken,
zoals de Malediven en de Canari
sche eilan den, maar dat doen zij
juist niet in het voorjaar. de zo
mer en het najaar. zoals eens de
walvisjagers, maar in de winter.
In die stille tijd worden vele res
taurants, hotels en winkels ge
sloten en verhuizen de eigenaars
naar zonniger oorden. In de
achttiende en negentiende eeuw
voer menig verarmd gezin voor
goed de haven uit en vestigde
zich in het land van de onbe
grensde mogelijkheden. Naar
verluidt overtreft het aantal
Amerikaanse nazaten van Am·
rumers inmiddels de bevolking
van het land van herkomst.

De hoofdpla.ts Wittdün heeft
weinig opmerkelijks te bieden.
Dat is ook nie t zo vern'onderlijk,
want het dorp werd aan het ~ind
van de vorige eeuw letterlijk uit
de grond gest.mpt. Wat bij ••n·
komst md !'en opvalt, is een ziJ·
verig glimmemd gebouw. dat bij

De humor van Amrum
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[eet op het eiland is maar beperkt
en de mooiste plekken zijn niet
met de wagen te bereiken . Ken
neli jk is deze zachte aanpak re
delijk succesvo l, want het par·
keerterrein in Dagebull. waar
vandaan de autoveren naar Föhr
en Amrum vertrekken, is goed
met blik gevuld, Maar aangezien
er jaarlijks ruim honderddui
zend bezoekers op het kleine ei
lan d neerstrijken, zien de twee
duizend inwoners zich al gauw
met illevorming en parkeerpro
blemen geconfronteerd. In het
blad DerInsel·Boren· het dagblad
voor Sleeswijk-Holstein en de
Noordfriese eilanden - las ik dat
de gemeenteraad van Amrum
evenmin gediend is van de aan
leg van een luchthaven, een golf-

Zelfs de pren tbriefkaa rte n van Amrum en zijn lange vuurtoren zijn mooi .

r Gerrit Jan Zwier

grootste vuu rtoren van de Duitse Noordzeekust is er te
inden , maa r ook het du inviooltje en de wulp. Aan auto's
eeft men ee n hekel en het zand wordt beschermd door
outen plankieren. Amrum , een eiland dat geen vliegveld wil.

AN DE NOORDFRIESE ei
landen is Amrum het
kleinste. maar ook het

ooiste. De combinatie van
trand. duinen. bos. hei. akker

---land en ruige gronden is hier wel
_ heel geslaagd. Het witte Kniep-

sand. een brede vlakte van vijf
.en kilometer lengte. ligt er te
CA.. de duinen aangevleid. Het
el.. eiland wordt omringd door
n bosrand van naaldbomen.
oev..el Sylt en Norderney elkaar

e titel Koningin van de Noordzee
twisten. heeft Amrurn daar

et meeste recht op. Het eiland
u heel goed in de rij van de 'ze-
n zusters ' gepast hebben die

et hoofd van Oost-Friesland beo
ronen. Het landschap is heel
erschillend van het agrarische
ölii. dat alleen aan de zuidkust

van een strand is voorzien. Voor
V geld willen de Ararumers

middel van een dam aan
"'"P6ttt vastgeketend worden. een
...-:. --waarmee de buren regelma
- ~-komen aanzetten. Met het
'~daine Sylt heeft het even
"ftlin weinig gemeen.
~ Een ander belangrijk onder
<scheid tussen Amrum en Föhr is
j4t het eerste in het trotse bezit
..~ van een magnifieke vuurtoren.
" eze ooit rode, nu rood-witteko

s . de grootste van de hele Duit
Noordzeekust . staat op een

uin, een paar kilometer van het
nd vandaan. Hij reikt tot 63

eter hoogte, dat is bijna twintig
eter langer dan de Ter chel

n e Brandarts. Over! ens had
e \"QlkiDg er vweger weinig

ng bi; d.t ....serende sehe
~n voor de ondiepten voor de
kust werden gewaarschuwd - net
als op andere eilanden vormde
de lading van gestrande schepen
èen belengrijke bron van inkom
sten;·
.::: Een aardige kant van Amrum
Zijn de plankieren die als wan 

Aelwegen door het kwetsbare
.duinlandschap zijn aangelegd.
'De op bordjes aangebrachte
.lekst doet vermoeden dat een be
··paald soort ironische humor de
.eilanders niet vreemd is: Ven:tan
···ilige mensenfietsen hier niet. Voor
.anderen is het verboden. De grap
. "'ordt op andere plaatsen in een

.antal variaties herhaald: na een
...... somming van de dingen die

rstandige mensen natuurli jk
aten, zoals wild kamperen,

......seties stoken en van duinhel
n glijden. volgt dan de slot
: Voor alk anderen is /ut bij

verboden.
rum zou het liefst een

ndel- en fietseiland willen
ijn, Het is ook niet denkbeeldig
t men het autoverkeer in de
bije toekomst aan banden gaat

ggen. Nu .1 raadt men de be
kers dringend aan de auto op
wal achter te laten. Het rijtra-


