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Groningen
GRONINGEN

maand met een netwerk van
dames confereert.
Het is jammer dat het Grand
Café nog niet echt ontdekt is
door de gewone Groninger, al
thans niet op de zondagmid
dag dat wij er zijn, want zo'n
grandeentourageschreeuvrt
om volk en drukte. Ook het
restaurant is 's avonds bijna
leeg. Aan de toewijding van
koks en obers kan het niet lig
gen. Voor ons hoeft het gegoo
chel met twee zilveren bollen
en een hoofdgerecht niet zo
nodig, en een mooie rode wijn
zou z'n kamertemperatuur
niet pas halverwege de maal
tijd mogen bereiken, de lin
zensoep mag iets minder lins,
maar verder waren we tevre
den. We aten heerlijke gebak
ken mulfiletmet knapperige
groentes. Koffie met bonbons
toe en we waren voldaan.
Hotelkamers in het Schim
melpenninck Huys zijn ver
schillend geprijsd. Het duurst
zijn de drie suites op de eerste
etage. waar je voor 1220 per
dag bivakkeert in een reusach
tig appartement, compleet
met zitkamer, keuken, was
machine, geluidsinstallatie en
vergadertafel. Op de bovenste
verdieping zijn nog een paar
minder zakelijke. zelfs knusse
suites ingericht voor 1185
gulden, en als alles goed gaat
en de serre die door een hoge
vrachtwagen onlangs van het
pand werd afgereden op tijd is
hersteld - kunnen gasten vol
gende maand ook terecht in
het deftige huis aan de andere
kant van de binnenplaats, in
kamers van I '75 .
Alle prijzen zijn inclusiefont
bijt, en gelukkig is het Schim
melpenninck ontbijt eindelijk
weer eens de moeite van het
vermelden waard. Nooit kre
gen wij bijvoorbeeld zo'n
merkwaardige mengeling van
omelet en gebakken ei: twee
ofdrie licht geklutste eieren.
gebakken in de vorm van een
kleine pannekoek. Heerlijk
met twee geroosterde boter
hammen - we gaan dit beslist
thuis ook proberen. Na het
bakje luchtigheid met kwark.
room en vruchten en twee
soorten krentenbrood, kwa
men we aan het aardige
schaaltie met kaas en vlees
niet eens meer toe . Terwijl wij
in de serre, met een krant van
het hotel aan het ontbijt zit-

. ten, dient zich het eerste club
je al weer aan. Tien dames en
een heer, die om onnavolgba
re redenen bij elkaar zijn ge
komen. Zelfs na een kwartier
onopvallend afluisteren ko
men we er niet achter wat de
ze mensen bindt. Dat we ge
tuige zijn van zo'n bijeen 
komst drukt ons wel weer
even met de neus op de feiten.
We hebben ons in het Schim
melpenninck Huys namelijk
gruwelijk verslapen.
Die hele grote gouden wekker
hadden we dan toch maar aan
het andere eind van de kamer
op een zachte bank neerge
legd . zodat het apparaat de
volgende dag tenminste ge
dempt gerinkel zou voort
brengen. Maar toen wij ons de
volgende ochtend, door het
licht gewekt . versuft afvroe
gen ofwij soms zelfstandig
voor achten wakker waren ge
worden, bleek de wekker z 'n
wektijd reeds een uur gepas
seerd. Niet gehoord? Onmo
gelijk. Niet afgegaan dus. Van
daar dat wij nu geen reisje
meer willen maken zonder ei
gen wekkertje. Zo 'n elegant,
vooral geruisloos tikkend dino
getje in een onbreekbaar om
hulsel. En nu we dan toch te
laat voor alles zijn, gaan we
daar in Groningen maar eens
even naar op zoek.
Sdlimnttlpenni<k Huys. Oos
terslraat 5JGroningen. tel. 050
J I8 950

Tweepersoonskamers "anaJ
I 175, indoon!bijt.

staat in deze aflevering centraal.
De rails slingeren zich door het
tropische landschap langs fraa ie
tempels en drukke steden. Zater
dag20januari, Ned 2. 21.54·22.2J.

Algemeen
Safári rond de wereld . De avon
turier Alby Mangels reist door
Afrika, Zuid-Amerika en Austra li
en gebru ikt alle mogelijke vor·
men van transport. laterdag 20

januari, Ned2,20.02-20.50.
De vakantieman. Frits Bom beo
steedt aandacht aan de vakantie
beleving van Nederlanders in
binnen- en buitenland en geeft
informatie over bestemmingen.
Donderdag 25 januari, RTL 4,
20.]0-22.10.

De dames Reiziger

W IJ WILLEN EEN eigen
reiswekkertje. Het moet

afgelopen zijn met het getob
hoe op tijd wakker te worden.
Soms treffen we een hotel
waar je de telefoon als wekker
kunt programmeren. Ideaal.
Soms biedt een hotelkamer
geen enkel zicht op tijd , niet
eens een kerkklok in de verte ,
en moeten we ons verlaten op
de welwillendheid van het ba
liepersoneel. Dat slaapt onrus
tig. In Het Schimmelpennick
Huys in de stad Groningen
lijkt ontwaken aanvankelijk
geen probleem. Er staat een
grote goudkleurige wekker
naast ons bed, die er betrouw
baar uitziet. Maar helaas zijn
wij zulke gevoelige slapers,
dat we het gestaag doortikken
van zo'n stalen klok 's nachts
niet naast onze oren kunnen
velen. En trouwens ook niet
zo'n keiharde rinkels och
tends vroeg . We stellen de op
lossing van het wekprobleem
even uit en maken een ronde
door het hotel.
Het Schimmelpenninck Huys
ligt in het hartje van de stad.
om de hoek van de Grote
Markt en de Martinitoren, en
heeft door de eeuwen heen
bijzondere bewoners gekend.
Variërend van soldaten uit de
tachtigjarige oorlog tot de al
lereerste tandheelmeester in
de stad. Een paar jaar geleden
werd het huis uit handen van
krakers en projektontwikke
laars gered door een energie
ke vrouw, die het statige patri
ciërshuis bijna eigenhandig
heeft gerestaureerd. De eige
naresse ontvangt haar gasten
zelfen wekt daarbij een even
vertrouwde als on-Hollandse
indruk. Ze gaat gekleed als de
bezitster van een fann in Afri·
ka. en schakelt aan de telefoon
moeiteloos over van charmant
licht Gronings naar vloeiend
nieuw-Grieks. Zo'n raadsel
acJitige mix van stijlen blijkt
ook kenmerkend voor het
Schimmelpenninck Huys. De
rode neonletters voor de ra
men van het restaurant doen
ons denken aan Antwerpse
mosseltenten. De eetzaal zelf
is stijlvol statig ingericht,
maar heeft weer boudoir
achtige elementen als een ro
zeplafond, een kamerscherm
voor de ingang naar de keu
ken en een vurig brandend
gas-openhaardje.
Door de marmeren gang met
schilderijen die stuk voor stuk
strijden om de eer van kunst
ofkitsch, komen we in het
Grand Café. waar palmen, een
vleugel en wandversieringen
in Jugendstil zijn gecombi
neerd met de lederen club
feauteuils en diepe banken
van een herenclub. In dit
Grand Café. waar diverse Gro
ningse uitdragerijen hun
koopwaar welhaast moeten
kunnen terugvinden, eten we
opvallend lekkere bitterballen
die de ergste honger na een
lange reis stillen. Je kunt hier
ookeendagmenu van I 35beo
stellen. ofdeftige broodjes
zalm en Aosbham van rond
een tientje.
We kijken uit op een Iangwer
pige serre met rieten stoelen,
die weer uitkomt op een
prachtige grote binnenplaats.
Daar zit je 's zomers natuw
lijk heerlijk. en de eigenaresse
bevestigt dat er met mooi
weer altijd buiten gegeten en
gedronken wordt, en dat er op
die binnenplaats al heel wat
afstudeerfeestjes hebben
plaatsgevonden. Dat dachten
we al. Het Schimmelpen
ninck Huys leent zich uiter
mate goed voor clubjes. In de
beeldschone Barokzaal.waar
grotere gezelschappen kun
nen dineren. hangteen oor
konde aan de wand van de Ro
tary en wij herinneren ons nu
ook dat wij ooit op dit hotel
werden geattendeerd door een
vriendin die er twee keer per

,6.Jo-I6·55-

Caribisch gebied
Redemption Song . Documentai
reserie over de geschiedenis van
het Caribisch gebied . In deze af
levering wordt geschetst hoe na
de afschaffing van de slavernij
honderdduizenden contractar
beiders uit India naar het Cari
bisch gebied kwamen als goed ·
kope arbeidskracht. Woensdag 24
januari, NedJ, ,6.JJ·'7.05-

Sri Lanka
Rail Away. In deze serie reist de
kijker per trein over een histori·
sche spoorlijn binnen en buiten
Europa. Nostalgie, st ijl en avon
tuur bepalen de sfeer. Sn Lanka

Bij het hoogste duin van het
eiland stap ik af. De Melkhem
düne is ruim twintig meter
hoog. dat is een stuk hoger dan
de zogenaamde VJiesuvîus, de
hoogste top op Vlieland. De
Melkhöm is een officieel uit
zichtspunt, wat aangegeven
wordt door een paadje met hek.
Eenmaal boven voel ik hoe de
ijzige zeewind diep mijn hoofd
binnendringt. Helaas. hier
wordt geen Glühwein geschon
ken. Misschien is morgen de tijd
rijp voor een kleine kuur. Eerst
kijk ik naar het dorp, waar de
lichten zijn ontstoken, maar
geen moment wordt de blik ver
blind door de felle flits of zwaai
van een tweeduizend watt sterke
kWikdamplamp. Ook in het oos
ten is de nacht heer en meester.
Wordt dit eila.nd dan niet omge
ven door verraderlijke ondiep
ten? Zinkt hier dan nooit een
schip? Je zou het haast denken.
Het bijzondere van Langeoog is
in ieder geval dat het niet alleen
autovrij maar ook vuurtorenvrij
is. •

Nadere informatie: Kurverwal·
tung Langeoog. tel. 04972·69JO.
Over vertreklijden veerboot: Ben·
serneJ, tel.0497 '-250'.

Canada
Veronica Reisgids Xpedition.
Magaz ine over avontuurl ijke en
sportieve vakant ievormen. Van
daag: een enerverende reis door
Oost-Canada, van Montreal naar
Halifax. Daphne Deckers bekijkt
walvissen in de Bay of Fundyen
beleeft een koud avontuur ten
noorden van Newfoundland.
Maandag 22 januari , Veronico,

zijn zonder zijn Brandaris. Het
silhouet van Schiermonnikoog
wordt zelfs door twee vuurtorens
bepaald. Elke avond weer wor
den, bij wijze van geruststellen
de rite. de sterke lampen ontsto
ken . Het heeft iets eigens, die
bundels licht in het donker. Zo
als de Kerk het licht in de duiste
re doolhofvan de menselijke ziel
probeert te ontsteken, zo bindt
de vuurtoren de strijd aan met de
inkrzwarte buitenwereld. In het
dorp ontbreekt van dit hchtsym
bool elk spoor, Wél ontdek ik op
het dak van een ijssalon en op de
ramen van een café de contou
ren van een rood-wit gebandeerd
torentje, maar dat is kennelijk
~7a"i"1~ {nl~c;\t.~'n ••"i"1 ttl\~\

van gemis ontsproten. Ik kan me
dat levendig voorstellen. Een ei
land zonder lichtbaken is toch
als een cale zonder bier; die twee

passen naar mijn
smaak beter bij el
kaar dan warme wijn
en bockworst.

Tegen de scherne
ring fiets ik het dorp uit. Na
Haus om Wind en Windjammer·
krijgt de wind vrij spel. Het klin 
kerpad voert eerst langs de kwel
ders en buigt daarna af naar de
zeereep. Een meertje herinnert
aan een vroegere dijkdoorbraak.

vaderland. Er werd gefilmd in
Ghana, Rusland , Turkije, Marok
ko, op de Nederlandse Antillen
en op Ambon . In deze aflevering
laat de Rus Alexander levinson
zijn geboortestad Moskou zien.
Woensdag 24 januari, Ned J,
20.2)-21. JO.

Rusland
Oost, West en de Rest... Zesdel i
ge serie reisdocumentaires . Mi
granten die in Nederland wonen
nemen de kijker mee naar hun

hebben liggen, houden er al re
kening mee dat de badgast nie
zend op het eiland aankomt. Ge
zondheid!

Lieber Kürgast! staat er op de
bordjes bij de duinovergangen.
De duinen zi jn voor u verboden
gebied, luidt de tekst. Prikkel
draad zet deze boodschap kracht
bij. Op Langeoog. dat een verle
den heeft van stormvloedram
pen. dijkdoorbraken en wegge
slagen land, kent men de waarde
van een stevige, met helmgras
begroeide duinwal. En werkelijk,
de duinen tonen hier niet die uit
gestoven voetpaden die zo ken
merkend zijn voor de Neder
landse waddeneilanden.Achter
de duinen strekt zich een prach
tig breed strand van lichtgeel
zand uit. De kleurige, maar on
gemakkelijke Strandkörbe, die
karakteristiek zi jn voor het zo
merse beeld van de Duitse wad
den, zijn al lang verwijderd. Bo
ven de branding klinkt de kla
gende roep van een eenzame
wulp. Aan de vloedlijn ligt het
zeeijs in brosse pakketten opge
stapeld. Gewoontegetrouw in 
specteer ik even het aanspoelsel;
naast een paar penhorens en een
trapgevel. vind ik een glanzende
tepelhoren en een heuse ti jger
pels (een klein soort mantel).

Vanaf het ebstrand zie ik nog
net de witte hoed van de waterto
ren boven de duinen uitsteken.
De vraag is: waar staat de vuurto
ren? Vaak is de identiteit van een
eiland daar nauw mee verbon-

den. Terschelling zou~o:n:trna::n:d_::~:.:~:~:..- -=======================~

Moldavië, Roemenië. Vrijdog 26
januari. BRT2,22.20-22.50.

den over zuivere zeelucht en
zout water vol mineralen en spo
renelementen. was het duidelijk
welke weg er bewandeld moest
worden. Een casino en een Kur
theater treft men er echter niet
aan; die passen beter bij het
mondaine Nordemey dan bij het
soberder Langeoog. Vele van de
ruim honderdduizend bezoe
kers, die jaarlijks de oversteek
uit Bensetsiel maken, geven zich
op voor een grote of kleine kuur,
De kuurartsen laten er geen twij·
fel over bestaan dat er het hele
jaar door werk aan de winkel is.
Zo is de zomer de goede tijd voor
bronchitis en hooikoorts; in de
berfst en de winter kan er dan
' tl!(;,-gt'l;:r..-., 'WtJIW. =.~
ne zwakheid, eczeem of flinke
verkoudheid. De reformwinkel
en de apotheek, die verlcoudheids·
!ha en jodiumzout in de etalage

ovenidrt tv-procramma's
0Wf' reiun en toetism.

vanaf vandui t/m vrijdq

Een volstrekt autoloos eiland
en de vuurtoren is ook zoek

geschieden is. Dinsdag 2Jjanuari,
Ned" '9.00-'9.JO.

Roemen ië
Abdijen en kloosters in Oost·Eu·
ropa en hun bewoners. Portret
van de orthodoxe kloosters Su
cevita, Moldovita en Voronet in

De kern van het dorp. dat zich
in de beschutting van de duin
rand heeft genesteld. bestaat uit
'til'! ~t!ii/~~ "J!I!.-urimll'lt.
aan winkels en eethuizen dat
een toeristenplaats kenmerkt.
Het Nordseeheilbad langeoog 
het lange eila.nd, dat er op de
kaart uitziet als een
opgekruide garnaal
of een revolver 
zou zonder vakan
tiegangers en kuur
gasten snel verpauperen. Dat
was ook precies wat er gebeurde
toen de Luftwaffe en Kriegsmari
ne het eiland van de buitenwe
reld isoleerden. Na de oorlog
krabbelde het eiland. dankzij de
enorme kinderkampen die er el
ke zomer door het Rode Kruis en
kerkelijke organisaties werden
georganiseerd, weer langzaam
overeind. Het ging daarbij om
oorlogswezen en kinderen van
ouders die door de nazi's ver
volgd waren. Geleidelijk wisten
ook de eerste badgasten de weg
naar langeoog weer te vinden.
Behalve een Nordseeheilbad.
werd het eiland ook een natio
naal park , gelijk alle andere wad
deneila.nden. Op een in drie
kleuren uitgevoerde kaart neemt
het beschermde natuurgebied .
de roze rustzone en de groene
tussenzone - verreweg het groot
ste deel in beslag: alleen het bad
strand is het hele jaar vrij toegan
kelijk.

Het kuurbedri jf is geconeen
treerd in een duinvallei aan de
noordkant van het dorp. Hier beo
vindt zich het golfslagbad en de
baden voor massage en heilgym
nastiek. Alsmede de Kurkasse,
waar de badgast in plaats van
toeristenbelasting een speciale
Kurtaxe moet afdragen. Ooit za
gen de arme Langeoogers met
afgunst toe hoe het buureiland

ordemey rijk werd van de bad
gasten die voor hun verstopte
luchtwegen en huidziekten ge
nezing zochten. En aangezien
zij eveneens de beschikking had-

EInde.
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Spinooor
LangrooI
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zijn. Vrijdag 26 januari, Ned J,

'8.57"9.26.

Griekenland
Veronica Reisgids Costa. Reis
programma over strandvakan
ties in het Middellandse Zeege
bied. Dit keer: het Griekse eiland
Corfu. Zaterdag 20 januari, Vero
nica. 18.25"9.00. Herhaling don
derdag 25januari 16.Jo-,6.55-

Hongarije
Abdijen en kloosters in Oost-Eu·
ropa en hun bewoners. Een por
tret van de Bened ictijner·abdi j
Pannonhalma in Hongarije die
werd gesticht in '055 . De abdij
wordt beschouwd als een nat io
naal instituut in de Hongaarse

aanhangwagen door de straten.
De hoofden van de kleine ge
drongen mannen zijn vaakvoor
zien van een ruige "".,.11 en pM.
te schipperspel. Een aantal her
ken ik op een foto van het shan
ty-koor die op een winkelraam is
geplakt. Ik kom langs het raad
huis, waarin de Kurverwaltang is
gevestigd. die op de Duitse wad
deneila.nden de taak van onze
VVV overneemt; langs het gut·
bürgeriiches Hotel F1örke en het
Deutsches Haus, dat eenzelfde
degelijke uitstraling heeft. Beide
hotels waren in de oorlog als la
zaret in gebruik. Aangezien ik
zelfs buiten het voor- en na-sei
zoen val, kan ik in het Haus voor
een vriendenprijsje een kamer
huren. Twee dingen vallen mij
bij binnenkomst in het donkere
vertrek, waarin bruin eikehout
de sfeer bepaalt, meteen op : het
flesje met Natürliches Heilwasse
rop tafel en de grote driedelige
afvalemmer. Elk deel is beplakt
met een vermoeiend lange lijst
van produkten die ik niet nader
wens te bekijken: de emmer
draagt iets te nadrukkelijk de ge
dachte uit dat de mens primair
een afval-producerend organis
meis.

•
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Nederlan d e n Belgiê
Vlaanderen Vakantierand . Met
suggesties voor vakantietrips in
de voorjaarsvakantie en aan
dacht voor het Canarische e iland
Tenerife. Zaterdag 20 ja"uari,
BRT" '8.40-'9.20.
Vlaanderen Vakantieland.
Vlaamse tips , een reportage over
de de Ardèche in Frankrijk en
een impressie van Noord ·ler
land . Vrijdag 26 januari, BRT 2,
20·50-21·3°·

Duitsland
Weg van de snelweg Europa . De
rivier de Nahe slingert door een
landschap van mooie oude stad·
jes en wijngebieden . Een streek
waar veel wandel- en fietspaden

D6ftiJI
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Winter bij dewatertoren. maar waar is de vuurtoren???

ven en een elektrisch gezoem.
Wat jammer dat niemand ooit
aan de Amsterdamse provo 's en
Kabouters, die zo bezield waren
van het witte·wagen-plan. verteld
heeft om eens een kijkje op Lan
geoog te nemen! Maar wat ge
beurt er bij een uitslaande
brand? Rukt er dan een rood Le
goland-wsgentie uit dat met een
vaartje van twintig kilometer
naar de onheilsplek snort? Nee,
want ondanks alle schampere
opmerkingen over gemotoriseer
de grote rolstoelen. zijn de Lan
geoogers niet op hun achter
hoofd gevallen: begint de rode
ham te kraaien, dan sturen zij er
een heuse brandweerauto op af.

Niettemin is het duidelijk dat
het woord autovrij hier een heel
andere betekenis heeft dan op
Vlieland en Schiermonnikoog:
daar houdt het slechts in dat toe
risten hun wagens op het vaste
land moeten achterlaten. Het au
tobezit op Vlieland ligt zelfs bo
ven het landelijk gemiddelde!
Het verbod zorgt er alleen maar
voor dat de eilanders in hun ei
gen dorp niet voortdurend in de
file hoeven te staan.

Met trage pedaalslag sturen de
Langeoogers hun rijwiel-met-

Door Gerrit Jan Zwier

AAN BOORD WORDT
Glühwein geschonken. De
passagiers. die net een

snijdende wind achter zich heb
ben gelaten, weten deze hete
drank naar waarde te schatten.
Ze bestellen er in <én moeite
door een Bockwurst bij, een reu
zenknakworst, een combinatie
die een gourmet met afgrijzen
zal vervullen. Maar Wurst und
Wein kónnen keine Feindl sein,
zegt de man in de kombuis te
gen zijn klanten. Iedereen is het
met hem eens. Als je. zoals deze
mensen van het Oostfriese ei
land Langeoog. met zijn allen 
een dikke tweeduizend zielen 
op een duinrichel van tien kilo
meter lang en twee kilometer
breed woont, dan is eensgezind
heid natuurlijk een groot goed .
De ruziezoeker, de dissonant,
wordt door een kleine gemeen
schap buitengesloten.

Eenmaal buiten de pieren van
Beneersiel . dri jven er vreemde
witte gedaanten aan onze boot
voorbij . Sommige hebben de ge
bogen nek van grote watervo
gels . Meenden de mannen van
Willem Barentsz, die vierhen
derd jaar geleden naar China
vertrokken, ook geen zwanen te
zien toen zij het eerste pakijs b0
ven de Russische kust voorbij za
gen komen? Het gaat inderdaad
om ijs: velden drijfi js, haast
doorzichtige schotsen en iis 
bergjes in verval. Zij vannen een
passend decor bij mijn Winter
rcisc. Aan zo'n reis zijn enige rio
sico's verbonden. zoals uit recen
te kranteberichten valt op te ma
ken. Kort na Nieuwjaar raakten
honderden toeristen op naburi
ge eilanden door een bevroren
zee van de buitenwereld afgeslo
ten. Zij werden met vliegtuigjes
naar de vaste wal gebracht.

In dezelfde tijd veranderde de
ijzel de straten en stranden van
Vlieland en Terschelling in een
glijbaan. Schaatsers waagden
zich zelfs in de dorpsstraten. al
moest êé n van hen dat met een
gebroken been bezuren toen hij
door een pas gepekelde drempel
in zijn vaart werd gestuit, Een

" valpartij van een wandelaar op
het spekgladde strand van Vlie
land had hetzelfde resultaat. Met
onderkoelingsverschijnselen
werd hij een paar uw later uit
zijn hulpeloze positie bevrijd.
Aangezien de beijzelde helikop
ter niet kon opstijgen en de red
dingsboot geen partij was voor

- het zeeijs, voer de reguliere veer
boot met slechts <én passagier
aan boord uit naar Harlingen.

Na een half uur baant de boot
zich een weg door een opgebro
ken ijsvloer die door de dijkar
men van Langeoog wordt omslo
ten. Het ijs ligt hier en daar hoog
tegen het basalt opgestuwd.

In de haven staat een schattig
treintje voor ons Idaar : een groen
locomotiefie met een rode, blau
we en gele wagon. Sta ik aan het
begin van een spannende reis
door Legoland? Iedereen neemt
plaats op de harde houten ban
ken. de machinist laat de stoom-

- fluit gillen en daar beginnen de
wieltjes te rollen. Ik heb alle tijd

o m mijn ogen over het groene
polderland en daarna over de

- ruige begroeiing van een natuur
gebied te laten dwalen. Ruim
vijftig jaar geleden was deze

:-zuidpunt het domein van de
Luftwaffe en de Wehrmacht. Net
als op andere Oostfriese eilan
den, werden hier vliegvelden.

- bunkers en luchtafweergeschut
geïnstalleerd, om het kustgebied
te beschermen tegen Engelse
aanvallen. Langeoog kwam de
oorlog tamelijk ongeschonden
door, in tegenstelling tot Wange·
rooge, twee eilanden verder naar
het oosten, dat in '945 door een
bommenregen werd verwoest.
Brandaris. zie ik op een huis
staan, maar er staat geen vuurto
ren naast.

Als bij het perron de laatste
pufvan het treintje heeft geklon
ken, daalt er een diepe stilte over
de aarde neer. Bij het station is
geen spoor van een bus of taxi te
bekennen. Alleen een paarde
koetsje wacht op het handvol
passagiers dat niet te voet of per
flets de reis vervolgt. Menige ei
lander zet de bagage in een fiets
karretje en springt in het zadel.
Wandelend door de Hoofdstraat
naar het hart van het dorp,
dringt het pas goed tot mij door:
Langeoog heeft de auto uitge
bannen! Nergens in de zijstraten
staan auto's voor huizen gepar
keerd. Het wekt de indruk of de
tijd hier sinds de jaren twintig
heeft stilgestaan.

De plaats van de gemotoriseer
de grote rolstoel. zoals ik de auto
mobiel in een lokaal gidsje zag
omschreven, is hier overgeno
men door een elektrisch wagen
tje. Topsnelheid: twintig kilome
ter per uur. Met die karretjes
moeten middenstand en Ge
meentewerken het maar zien te
redden. De overheersende
straatgeluiden op Langeoog zijn
het klop-klop van de paardehoe-
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