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Kalmpjes aan op Wangerooge

-....

ze naam zal niet toevallig geko
zen zijn ; zij roept allerlei associa
ties op met gemoedelijkheid en
de goede oude tijd . Dat kan van
de voorganger van Pudding · een
bunker - niet gezegd worden.
Achter het etablissement staat
bij het strand een staande klok.
voorzien van een citaat uit de
Psalmen. Dit keer wordt de bad
gast niet onderhouden over zijn
jachtige levenswandel, maar
wordt hem zo in het algemeen
gewezen op het belang van Gods
woord . Ten oosten van Pudding
proberen hotels en flats elkaar
aan de promenade te verdrin
gen . Aan de westkant is het
kuurcentrum gelegen, inclusief
de onvermijdelijke Trinkwater
halle. Het strand is smal. zoals
op bijna alle Oostfriese eilanden.

Achter de duinen is een sober
Ehrenfriedhof ingericht. Binnen
een halfhoge ronde muur staan
in cirkels een zelfde soort bruine
steentjes in de aarde opgesteld.
Daarop komen slechts de namen
van de slachtoffers voor. Andere
namen zijn op zware stenen zer
ken gegraveerd. Ik zie Poolse en
Nederlandse namen. Waar
schi jnli jk gaat het hier om men
sen die bij razzia's zijn opgepakt
en als dwangarbeiders op Wan
gerooge leefden. Het woord Uw
bew nnr duikt herhaaldelijk tus
sen de namen op.

Even buiten het station rust de
oude vuurtoren op een eveneens
rode, ronde sokkel. Sinds kort is
er voor de toren. waarin een mu 
seum is ondergebracht, een
nieuwe bestemming gevonden.
Waar vroeger de lichtwachter
zijn werk had, daar voert nu een
ambtenaar van de burgerlijke
stand het hoogste woord . Hij
verbindt er sinds kort trouwpaar
tjes uit Wangerooge en van de
wal in de echt. De wachtl ijst om 
vat vele tientallen namen. Trou
wen in de vuurtoren van Wange
rooge, dat is romantiek in het
kwadraat. Het enige nadeel is dat
er geen lift is in de toren en dat
alle ' 46 treden beklommen
moeten worden. Levert dat wel
mooie foto's van het bezwete
paartje op? Zijn die klimpartijen
geen aanslag op het gestel van de
amb tenaar en de fotograaf? Ver
moedelijk zeggen zij. • Is recht
geaarde Wangeroogers: hardlo
pers zijn doodlopers. En doen zij
er een week over om boven te ko
men. Zou dat de ware reden zijn
dat de wachtlijst groeit en groei t?

Informatie over veerboten. Har
ksiel, uI. 0.0049446494940. Kur
verwalrung Wangerooge. uI.
0.00494469890.

Wangerooge

gen- en grondwater zorgen voor
een microklimaat waarin bij
voorbeeld orch ideetjes goed ge
di jen . Andere zijn veranderd in
duinmeertjes die de biotoop vor
men van bijzondere amfibieën
en insekten. Het is een bizar feit
da t het bommentapi jt op W.nge
rooge heden ten dage voortleeft
in een bloementapijt.

Voor het station staat geen rij
ongeduldige taxichauffeurs op
hun prooi te wachten. Er zijn
een paar elektrische vehikels en
een heleboel handkarren waarop
de namen van hotels en pensi
ons zijn verme ld: Hotel Strand
bliek. Hotel Seeblick, Haus
Nerdwind. Haus Südwind. Nie
mand dringt zich op. In de stati
onshal drinken een paar man
nen een glas [ever, een van de be
tere biermerken in Oost-Fries
land. Ze zijn klein en vierkant,
hebben allemaal een platte pet
op en praten Platt. Ik houd even
de p. s in. in de hoop dat ik beo
kende woorden opvang, zoals
polder en EljUrtje. In de achttien
de eeuw werd er in Oost-Fries
land, vooral in de buurt van Em
den , veel Nederlands gesproken.
Maar nee , ik kan zo in het voor
bijgaan niets verstaanbaars uit
het dialect opvissen. Het woord
EljUrtje kom ik later op het raam
van menige uitspanning tegen.
Het is geen vervroegd twaalfuur
tje, want het gaat niet om eten,
maa r om drinken. Het is een
theeceremonie , te vergelijken
met de Engelse high tea.die echo
ter pas in de namiddag plaats 
vindt . Oostfriezen zijn theedrin
kers. dat had ik aan boord . 1ge
merkt, waar de koffie al snel op
was. Aangezien ik net de waar
schuwing over het afknellen van
elke derde moppe rkont had gele
zen, ging ik daar natuurlijk niet
over mekkeren. De kernwoorden
van het elfuurtje zijn Koppke.
Kluntje en Wulkje. In het kop je
wordt een klontje witte kandij
gelegd en daarop wordt de thee
uitgescho nken. Schon dieses Ge
räusch steigert das Wohlbejinden.
lees ik in een boekje over culinai
re hoog tepunten op de Oostfrie
se eilanden. Werkelijk. op Wan
gerooge koestert men de goede
oude tijd. Het thee ritueel wordt
afgerond met een Wulkje, waar
mee niet de zeeslak wordt be
doeld. maar een sche pje slag
room.

De slagader van het dorp is de
Zedeliusstrasse. Die loopt langs
een keur van hotels , pensions en
winkels naar de strandpromena
de. Onder de winkel s springt. zo
als op alle Oost- en Noordfriese
eilanden. het aantal apotheken,
juweliers en banketbakkers met 
een in het oog. Wat opvalt. is nie t
alleen de nieuwheid van de hui
zen. maar ook hun grootte . De
hoofdstraa t wordt gekruist door
een tweede belangrijke weg . de
Charlottenstrasse. Hier tref ik
het Insel Gymnasium aan , een
saai. bakstenen complex dat de
bommenregen moet hebben
overleefd. Aan het eind van de
Zede liusstraat ligt op een duin
het ronde Café Pudding. Ook de-
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werd het weliswaar gespaard,
maar in de Tweede werd het in
een poffertjespanveranderd. zoals
een overlevende het uitdrukte.

Wie zich erover verbaast dat
het eiland zo arm is aan oude ge
bouwen, moet de kroniek van
Wangerooge nog maar een s rus 
tig doornemen. De vuurtoren
werd tijdens de bliksemactie van
de RAF gelukkig gespaar d. Het
zou ook onverdragelijk zijn ge
weest als er boven Oost-Fries
land drie eilanden op rij zouden
liggen . Langeoog. Spiekeroog
en Wangerooge . die het sieraad
van een vuurtoren zouden mis
sen.

Nog steeds lijkt een deel van
het eiland op een pofferti espan.
Op luchtfoto's is dat in één oog
opslag te zien . In de duinen en
kwelders ten westen van het
dorp liggen ze dicht bijeen. Re-
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Engelse bommenwerpers hun
lading boven w angerooge val
len. Een paar dagen eerder was
Helgeland aan de beurt geweest.
Het dorp stond in lichterlaaie.
Van de Oostfriese eilanden werd
Wangerooge het zwaarst getrof
fen . In Duitse boeken en gidsen
wordt dit bombardement meest
al als volstrekt zinloos veroor
deeld. M... ook Nederlandse
dwangarbeiders, die naar Wan
gerooge waren gedeporteerd,
hadden achte raf geen goed
woord over voor deze Engelse ac
tie . Ter plekke werden zij ingezet
voor de bunkerbouw. Bij de aan
val kwamen ruim driehonderd
me nse n om het leven , onder wie
48 Neder landers .

In de Tweede Wereldoorlog
maakte Wangerooge deel uit van
de Allanrikwall. Het eiland was
volgebouwd met bunkers en vol
gestouwd met afweergeschut, AI
derti g jaar eerder was het in een
vesting herschapen die tot taak
had de ma rinevloot in Wilhelms
haven tegen aanvallen te beo
sche rmen. Wangerooge heeft nu
eenmaa l de historische pech dat
er verder oostwaarts , in de zee
boezem van Wilhelmsh aven en
Bremerhaven , geen bewoonde
eilanden meer liggen. Wél drie
onbewoonde zandplaten , maar
die zijn het dom ein van vogels.
Het gevolg is geweest dat die
Wanderlustige een zware tol voor
deze oorlogs rol heeft moeten be
talen. In de Eerste Wereldoorlog

...eindelijk weer een eiland met vuurtoren(s). al dan niet in gebruik...

goed te zien dat het voorjaar is
aangebroken. Niet ver van de ha 
ven steekt een opvallend bouw
werk zijn spitse punt in de lucht.
de Westturm. Hierin is de jeugd.
herberg ondergebracht. Jonge
lui . die iets te diep in het glaasje
hebben gekeken. en miss chien
nauwelijks meer weten op welk
eiland ze zijn. zullen toch altij d
hun bed weten te vinden . een
eenzame toren loop je im mers
niet zomaar voorbij. De huidige
toren is een eerbewi js aan de ou
de Westturm. de vuurtoren uit
'597. die in de Eerste Wereldoor 
log in de lucht vloog. Niet door
toedoen van de vijand, maar op
initiatiefvan de Duitsers zelf. die
de Engelsen niet de weg naar
Wangerooge wilden wijzen . Een
eindje verderop domineert een
lange rood-witte v-uurtoren de
wijde omgevin g. Wanneer het
dorp in zicht komt , zie ik nog
twee torens boven de huizen ui t
steken. De ene is de oude vuurto
ren. een slanke rode stam met
een witte kroon; de andere blijkt
(later) een antennepost van de
marine te zijn.

Dichtbij het dorp is he t kwel
derland overdekt me t ronde
gaten. Het gaat hier niet om wie
len of herinneri ngen aan de ijs
tijd [pingo's]. maar om bom
trechters . Het is daarom nuttig
even een blik op de geschiedenis
van het eiland te werpen. De kro 
niek van Wangerooge is rijk aan
rampen. Die hebben zowel een
natuurlijke als een menselijke
oorzaak. Meer dan eens wist
Blanke Hans - dat is het koos
naampje voor de Noordzee bij
storm en onti j . het eiland te
overweldigen. In de loop der
eeuwen veranderde Wangerooge
herhaaldelijk van plaats en van
vorm . Vooral de afslag aan de
westkan t was gigantisch. Steeds

opnieuw moest
de bevolking in
oostelijke richting
verhuizen. Bin -
nen driehonderd
jaar wandelde
wangerooge
tweeëneenhalve
kilometer naar
het oosten. De ou
de vuurtoren, die
in 1597 was ge
bouwd , stond in
18 } 0 op het weste
lijke strand.

Het naburige
Spiekeroog wordt
een wande/eiland

genoemd, vanwege he t on tbre
ken van auto's en fietsver huur
ders. wangerooge ging zélf flink
aan de wandel. In het mid den
van de vorige eeuw brak een
springvloed het eiland zelfs
doo rmidden. Het dorp verdween
in de golven en het merendeel
van de bewoners week uit naar
he t vasteland. Een paar jaar later
begon de wede ropbouw met de
constructie van een vuurtoren.
Daaromheen schaarden zich
nieuwe huisjes als kuikens rond
de kloek. De westkan t van he t ei
land werd door strekdammen en
andere technische ingrepen in
een keursli jf geperst. Hetzelfde
gebeurde op andere Oostfri ese
eilanden, zoals Borlru m en Nor
derney. De vorm van het eiland 
een zeepaardje. met de kop naar
Spiekeroog - is daardoor in de
twin tigste eeuw nauwelijks meer
gewijzigd.

Het oorlogsbedrijf is een an 
dere plaag die - letterli jk - diepe
littekens in het landschap heeft
achtergelaten. Op een van de
Iaatste oorlogsdagen. op 25 april
'945. lieten bijna tweehonderd
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Doo r Oerrit Jan Zwier

EEN WASLIJST VAN klachten had het echtpaar G. over de
reis van ruim twee maanden door tndonesl ë, Voor logies en
ontbijt en vervoer wasf '1.574,89 betaald . Zo'n '300 gul.

den wilde de heer G• • Is vergoeding ontvangen omdat hij onder
meer van andere hotels dan de geboekte gebruik moest maken;
de reisorganisator had f 2.00 aangeboden.

De GeschilJencommissie was mét de organisator van oordeel
dat de klachten in hoofdzaak voortkwamen u~ het feit dat de
hee r G. de kw.liteit van hotels en vervoersmiddelen alsmede het
optreden van gidsen en chauffeurs beoordeelde naar westerse
maatstaven, afthans met 'miskenning van de specifieke eigen
aardigheden v.n het land'.

Typerend voor de benadering van de kl.ger achtte de cernmis
sie de opmerking dat hij 'slechts één hotelie r had ontmoet die
zich voldoende realiseerde wat zijn gasten toekwam'. De com
missie nam daarbi j in aanmmerking dat de reisorganisator voor
af nadrukkelijk had gewezen op de eigenaardigheden van het
land 'voortkomend uit het feit dat aldaar andere normen en waar 
den gelden '.

' Indien de klacht met deze rest rictie wordt beoordeeld is zij
slech ts ten dele gegrond. Aannemelijk is geworden dar enkele
malen het hotel niet heeft voldaan én dat een van de gidsen niet
behoorlijk is opgetreden', aldus de commissie. De vergoeding
werd vastgesteld opf 475.

Andere normen

ces'hlll~ncommi$sie Reiz~n. Sur inamestrut 2.4, 2s8s GJ Den Haag, 0]0-)105)10

J NIET DRINGEN!'
ZEGT de kaartjesknip
per bij de loopplank

boos. De loopplank is erg smal.
Heel veel me nsen willen met dit
mooie wee r na ar Wang erooge.
Iedereen heeft .1 lang gezien dat
er in de salons van de veerboot
niet genoeg zitp laatsen zij n. Als
de boot eve n later vertrekt, zi jn
zelfs alle banken op het koude.
winderige bovendek bezet. Op
het raam van het schee psbuffet
is een sticker geplakt met de me
ded eling dat eike derd e pers oon
die gaat mekkert'nover de trage
bediening nurgeknald wordt.
Twee zcurptaen zijn u al voorge
gaan. klinkt het dreigend. Als het
schip na veertig minuten aan de
westkant van het eiland aanlegt,
valt mijn oog op enkele wijze
woorden die op de gevel van een
huis zijn aangebracht: God schiep
de rijd. maar overhaart heeft Hij
niets gezegd. Het moet een hele
toer zijn voor de tweeduizend
Wangeroogers om deze flegma
tieke levenshouding vol te hou
den. Hun eilandje van nege n ki
lometer lengte ontvangt name
li jk elk jaar zo'n 60.000 vakan

-tiegangers . Plus vele duizenden
dagjesmensen.

Schakel maar terug naar een
lagere versnelling. lijken zij de
bad:-en kuurgasten duideli jk te
willen maken. Vandaar dat de
gasten hun auto op de kade in
Harlesiel hebben moeten ach ter
laten. En vandaa r dat al die ge
stresste ex-automobilisten op het
eiland in een speelgoedtreintje
moeten overstappen dat pas na
heel lang nadenken in beweging
komt. Even voor het dorp boe
melt het door een coupure in de
dijk die de bevolking tegen over
stromingen moet besche rmen.
Als de trein na
tien minuten
op het station
arriveert .
wordt er op ou
derwetse wijze
aan de stoom
fluit getrok
ken. We zijn
hier op Wan·
gerooge, wil
die fluit ons
duideli jk ma
ken. We hoe
ven ons hier
niet over de
kop te rennen.
We leven hier
in grootvaders tijd. Het moment
is aangebroken om tot uzelf te
komen.

De trei n komt door een land
schap van bruin gras en zeegeu
len waarin de hand van de lente
nog na uweli jks is te herkennen.
De buitendi jkse kwelders wo r
den hier Aussengroden genoemd,
de binnendijkse lnnengroden.
Aan de zeekant zoeken rotgan
zen, wulpen. bergeenden en
scholeksters naar voedsel. Aan
hun glanzende kleuren is pas

De bewoners van Wangerooge dragen graag de boodschap
uit d at rust e n kal mte be langrijke zaken zijn in het leven.
Hard lopers zijn doodlopers - zo denken zij erover. Het zal wel
iets m et het zeemansleven en de eeuwige golfslag van de zee
te m a ken hebben.
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