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bleem is natuurlijk dat men au
toveren naar het eiland laat va
ren en een web van asfalt over
het land heeft gespormen. Op
roepen aan de automobilist om
de wagen op de wal te laten
staan, helpe n natuurlijk niet
echt,

De propaganda voor de fiets
gaat zelfs zover dat men aan bus
sen speciale aanhangwagens
koppelt waarin de fiets kan mee
rijden. De bussen zelf rijden op
raapolie . De rederij van de veer
boten denkt er zelfs ernstig over
een schip in de vaart te brengen
dat eveneens met raapolie ge
noegen neemt. Het verzet tegen
hovercrafts en andere snelle
schepen is vrij algemeen. Behal
ve grijze en groene containers,
legen de vuilmismannen sinds
kort ook gele conta iners. Er is
Ïangzameth and heel wat denk
werk nodig om te weten welk af
val in welke container hoort .
Zelfs de winkelie rs dragen een
steentje bij aan de oorlog tegen

vervuiling en milieubederf:
zij overhandigen de klan t
een zak van ju te of linnen
in plaats van plastic . Een
schone omgeving is voor
een plek, die voor haar wel
vaart van het toerisme af
hankelijk is, niet zozeer
een hooggestemd ideaaI,
alswel een praktische
noodzaak.

Men noemt Nieblum
wel het mooiste dorp van
heel Sleeswijk Holstein .
Het wordt door de massie
ve toren van de Sint-Iohan
nes-kerk beheerst. Van
dichtbij blijken zowel de
toren als de kerk opgelapte
bouwwerken te zijn, waar
aan keien en grote platte
stenen te pas zijn geko
men. De schepen op de
zerken vertellen hun eigen
verhaal over he t maritieme
verleden. Het dorp bestaat

vrijwel uitsluitend uit fraaie Frie
se huizen. Een deel is gerestau
reerd, andere zijn nieuw neerge
zet.

Het maakt de indruk van een
museumdorp, maa r de schijn
bedriegt. Want in de straten
hangt de sterke geur van kuil
voer en achter de huizen verheft
zich de mestbult. Buiten het een 
trum zijn hele wijken in Friese
stijl verrezen. Daar wordt de
lucht niet langer door mest ge
kruid. Achter die witgekalkte
muren en onder die zware rieten
daken moeten haast wel tevre
den en gelukkige mensen wo
nen. Allerwegen zijn tuinman
nen aan het werk om het gras en
het gewas in het gareel te hou
den . Mannen met platte blauwe
petten schrijden door de straten.
Zij zijn op weg naar de Teestube
of naar de viswinkel van Käpt'n
Mops om een krabsalade of een
onsje gravlaks te kopen. 'De
klan ten willen tegenwoord ig
geen vette vis meer: legt Mops
mij uit. 'Daarom is de gravlaks
nu zo populair.'

De 'Traumstrasse ' loopt tot
aan Utersum door. Een straat,
drie grafheuvels, een groot sana 
torium en een kuuroord, dat is
het wel ongeveer. V.n.f de dijk,
die in .sf.lt is gegoten , heb ik
een mooi uitzicht op de hoge
wilde duinen van Amrum , het
volgende reisdoel.
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den zich de vagelkaj,", de een
denkooien , waar jaarlijks vele
duizenden eenden gevangen
werden . Wie alle dorpen op het
eiland achter elkaar opsomt, van
Boldixum (oost) tot Utersum
(west). en van Borgsum (zu id)
tot Oldsum (noord) - 'das ummt
sick ganz schón', las ik in een gids
- noemt eigenlijk een hele reeks
min of meer gelijkvormige ne
derzettingen op. Alleen Nieblum
en Utersum hebben zich , vanwe
ge de na bijheld van het strand.
anders ontwikkeld.

Eenm aal buiten Wyk, her
neemt het platteland zijn rech
ten. De lucht ruikt naar mes t en
de leeuwerik stijgt jubelend ten
hem el. De weiden wemelen van
hazen. Goed, er is een golfbaan
en een vliegveld, maar beide zijn
op grasland aangelegd. Er zijn
veel ruige plekken , met riet en
bloeiende katjes en zingende ka
rekieten, die aan het oude moe
rasland herinneren. Vanaf de
dijk glooit het land naar zee. Op
de kwelders grazen rotganzen.
Verder is alles vlak en groen, zo
als op Texel, alleen zijn er op
Föhr minder sch.pen. Opv.l
lend zijn de moderne turbomo
lens die als speciale windparken
zijn ••ngelegd. Zij voorzien het
eil.nd v.n de helft v.n de beno
digde electridteit. Want Föhr en
het milieu, dat is een hoofdstuk
apart.

Volgens informatie van de
Kurverwaltung zou het groene
eiland het liefst alle auto's van
zijn wegen bannen . Het pro-

Naast de Bierstube, kent men er
de Teestube. De speciale kaart
biedt een keur aan mogelijkhe
den. Wie voor 'Prtesentee' kiest ,
krijgt een melange van blaad jes
uit Assarn en China in zijn kop
je. 'Föhrer Wölkchen ' voegt daar
nog Ceylon, slagroo m, caramel
en 'krokante stukjes' aan toe.

In het sjieke dorpje Nieblum
bestelde ik 's middags op een ter
ras, waar de fine fleur van het
dorp zich achter wit aardewerk
en wafels had verschanst, een
pot 'Origtnal Nieblumer Friesen 
mischung Classic' , inclusief
bruine kandij en slagroom. Deze
exclusieve melange was bereid
uit China. Assam, Darjeeling.
Nepal. Java en een uitgele zen se
lectie van 'hooglandkru iden' .
Het was alsof je in een wolk par
fum hapte. Menige theekaart
maakt melding van herontdekte
'oude kapiteinsrecepten '; soms
worden zaken gecombineerd als
Japanse groene thee , ani jszaad
en aalbessen. Maar goed , met
een scheut rum erin en een flin 
ke dot slagroom erop, is bijna . 1
les te verdragen .

In feite heeft Föhr alles aan de
strook zand aan de zuid kust te
danken. Die vormde de hech te
bodem onder zijn entwikkeling
tot badplaats en "later tot kuur
oord. De rest van het eiland is
Marsch, vlak drassig gebied , dat
grotendeels in weiland is omge
zet. In waterrijke streken bevin-

schiedenis. De beroemde mun
tenschat van Föhr, die ergens
tuss en 4 0 0 en 7 00 na Chr. bij
eengegaard werd . is onder arche
ologen beroemd.

Een tweede hoofdthema is de
walvisvaart. Net als op de Neder
landse waddeneilanden, zorgde
de Groenlandvaart een tijd lang
voor em plooi en inkomen (en
weduwen). Overigens trokken de
mannen niet naar Groenland,
maar naar Spitsbergen. De ver
warring is te danken aan onze ei
gen Willem Barentsz; al zoekend
naar de nooroostelijke doorvaart ,
om zo China en de specerijlan
den aan te doen, on tdekte hij toe
vallig Spitsbergen - hij meende
echter dat dit land van gletsjers
en kale bergen deel uitmaakte
van de Groenlandse kust.

Een derde onderwerp is de
emigratie naar Amerika ; in de
vorige eeuw, in een tijd van over
stromin gen en economische de
pre ssie, ging een deel van de be
volking van Föhr en Amrum
sch eep naar de Nieuwe Wereld.
Het gevolg is dat beide eilanden
in tensieve banden onderhouden
met de verstrooide famil ie over·
zee. Het vierde thema ten slotte
is de thee. De eilande rs zijn ge·
duc hte theedrinker s; vermoede·
lijk is de thee cultuur door zeelui,
die vaak in Engelse dienst voe·
ren, mee naar huis genom en . De
theeceremonie van he t 'elfuur·
tje' is op vele Friese eilanden een
begrip. 'Afwachten en thee drin
ken ', is er niet zomaar een ge·
zegde, maar een levensftlosofie.
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beland . Op een kerkhof zag ik de
volgende woorden op een zerk
staan: ' Wi kern, wi sa", wi gung',
wat niet anders kan betekenen
dan : 'Wij kwamen. wij leefden,
"ij gingen heen'. En daaronder:
'Onder di hir stian sliap wi, dekop
tein ... en sin wiJf... '

Ook het 'Plattdeutsch' voelt
zich tegenwoordig geen ver
schoppeling meer. Het is een
soort linguafranco die in het hele
Duitse kustgebied wordt gespro
ken. Op radio en televisie heeft
liet zich een vaste plaats verwor 
ven. Het eerste wat een vreemde
ling ervan merkt is de groet
'Moin. m oin '. De groet bestrijkt
niet alleen de morgen maa r de
hele dag . De afleiding is dan ook
niet van het Duitse 'Morgen ',
maar van het Friese (en Neder
landse) 'mooi', in de betekenis
van 'goed '. Men wenst elkaar
dus voortdurend 'alle goeds ' toe.
Ander 'Pl. tt' dat gauw genoeg
opvalt zijn woorden als 'ach tern '
[achter], 'kieken ' (kijken) en
'schnacken ' (praten).

De boekhandels op de Sand
wall hebben een ruim voorziene
afdeling over het eigen eiland.
De Noordfriese taal en cultuur is
natuurlijk een belangrijk onder
werp. Daarnaast de prehistorie.
Het eiland werd al du izenden ja
ren voor onze jaartelling beo
woond; vondsten uit de steentijd
en grafheuvels uit de bronstij d
herinneren aan die lange voorge-

telijker gelegen Amrum ver
volgt, zal men beseffen dat het
'groene eiland' geen loze kreet is
van de VVV: achter het strand
rijst een muur van bomen op.
Aan de andere kant van he t schip
strekt de Hallig Langeness zich
uit, een uitgerekt stuk land, dat
zich nauweli jks boven de zee
spiegel verheft, en waar de hui 
zen elkaar op terpen (hier warf
ten geheten) verdringen.

Pal naast de aanlegplaatsen
voor de veerboten, ligt de vissers
haven van Wyk (het woord is een
echo van het Deense vig of het
Noorse vik - baai). Er ligt zelfs
een schip uit het Zeeuwse 'ïerse
ke. Dat de eigen vloot voorname
lijk in garnalen is gespeciali
seerd , wordt de bezoeker al gauw
duidelijk: de menukaarten op
het eiland gonzen van de garna
lensoep en de garnalencocktails.

Dat de economische basis van
het eiland niet alleen door het
toerisme wordt bepaald, blijkt
ook uit het bloeiende landbouw
bedri jf. Hoewel het woordjOhrin
het Noordfries 'onvruchtbaar'
schijnt le betekenen, wordt daar 
mee het eiland als geheel on
recht aangedaan; slechts de
zandwal langs de kust, die hier
Geest wordt genoemd. heeft de
boer niets te bieden.

Wyk zelf maakt een plezierige
indruk. De Sandwall is de be
langrijkste promenade van de
plaa ts die eindigt bij het Kurho
tel en aanpa lende klinie-
ken . Op he t vrij sm alle, ste
nige strand zijn de eerste
strandkorven al verhuurd.
Kokmeeuwen en scholek
sters, die op deze zonnige
voorjaarsdag een heidens
kabaal maken, worden vol
ledig door zaken als balts,
paring en paringsnijd in
beslag genomen. In zij.
straatjes geven keurig ge·
rest aureerde huisjes, alle
voorzie n van een driehoe
kig front , een beeld van het
oude dorp . Hier en daar
toont een Fries hu is zijn
weelderige dakvormen die
door een dikke riedaag
worden overdekt.

In de buitenwijken ge
ven villa's , evenee ns met
riet gedekt, de toon aan, af
gewisseld door een molen,
een tennisbaan, een sana
torium of een Kinderheim.
Maar waar 0 waar verheft zich de
waarschuwende vinger van de
vuurtoren? Waar is he t vaste ba
ken, de rots in de branding, het
anke r in voor- en tegenspoed, de
kloek die over de kuikens waakt,
de vinger Gods, het watermerk,
de kroon op het hoofd, de ware
ziel van kust en eiland? Moet dat
miezerige vierkante bakstenen
verhoginkje van vier meter, dat
een anderhalve meter lange
lichtpost draagt , een vuurtoren
heten? Geen wonder dat die aan
fluiring op geen enkele Föhrer
ansichtkaart staat afgebeeld.

De namen van straten, huizen
en restaurants wijzen op het
Friese karakter van het eiland.
Een weg is een wai of jaat. Hu i
zen dragen namen als 'Rüm
Hart' en 'Klaar Kiming '. Beide
maken deel uit van een spreek
woord: Rum Hart, klaar Kiming,
ofwel 'Ruim van hart , een helde
re horizon'. Op een huis Ias ik de
tekst Lewer duad us slaw ('liever
dood dan slaar), die in ons eigen
Friesland zeer bekend is. Het
Noordfries valt uiteen in een
aanta l dialecten waarvan de spre
kers elkaar vaak moeili jk kun
nen verstaan. Op Föhr spreekt
men het fering alleen maar on·
derling. Het onbegrijpelijke
Fries, dat op de w.1 word t ge
sproken , noemt men fresko Het
Noordfries maakt een zekere op
leving door, getuige de recente
versch ijning van een Noordfries
Duits woordenboek. Allerlei En
gelse, Deense en Nederlandse
woorden zijn in het Noordfries
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zich . net als het Oostfriese Spie
keroog, graag aan duidt. Vanuit
het oosten op de hoofdplaats
Wyk aanvarend, springt die
groenheid bepaald niet in het
oog.

Pas wanneer men de reis
langs de zuidkust naar het wes-
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HET NI EUW E WOORD V OOR COM f ORT

Op 2 jum gaal Tha lys rijden. Oe hoqesnelhedstrein die

Amsterdam comfortabel met ParIJSverbmdt Vanaf dan losthet

voordeligsteretourtjeAmsterdam· ParijS nog maar f 132,-.

Hoe eerder ureserveert hoe groter dekans opzo'ngoed

koop ticket. Omdat Thalys 10 Frankrijk 300 km per uur riJdt,

bent u er inminder dan 5 uur. Thalys njdt 4 keer perdag.

Reserveren kan bij deverkooppunten NS InternatIOnaa l op

de çrolere stanons, uw reisbureau of via Thalys Teleservlce .

Kiest u voor het laatste, dan worden uw tickets thuisbezorgd.

Voor informatie en reserveringen, bel 06 • 92 28 (50 ct/min).

Door Gerrit Jan Zwier

NA SYIl' IS Föhr het groot
ste Noordfriese eiland.
Vanu it de kustplaats Da

gebüll vertrekt ettelijke keren
pe r dag een autoveer naar het
'groene eiland' , zoals het eiland
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Naast de Oostfriese e ilanden, zijn er de Noordfriese eilan
de n. Zij liggen in de Duitse Bocht uitgestrooid, ergens tus
se n Helgoland en de Deense grens. De Halligen vormen in
deze groep een verhaal apart; zij zijn niet omdijkt en zijn dus
ee n geregelde prooi van de golven. Het wonen op terpen is
hier de en ige mogelijkheid om het hoofd boven water te hou
den.

Nordstrand, het zuidelijkste eiland, en 5ylt, het noordelijk.
ste, zijn met een dam aan de wal vastgeketend. Tussen de
andere eilanden zijn veerboten actief, die een duidelijke
voorkeu r hebben voor geliefde vakantie-oorden als Föhr en
Amrum, Bepaalde kleine, en vaak onbewoonde Halligen , zijn
minder eenvoudig te bereiken. Wie er de tijd voor neemt, kan
zich in dit geb ied oefenen in isîond hopping.
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