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Landgoed Ekenstein, Alber
daweg 70 . Appingedam. tel:
05960-28528. Kamer voor
twee f 165,-.Arrangement.
met bezoek aan het Gronings
Museum: f r35.·pp·

geel-gouden kamer of een
blauwe kamer waarvan de
muren met pastorale idylles
beschilderd zijn. Alle tafels
zijn op deze zaterdagavond
reeds vroeg bezet . en we ko
men dan ook wat ongelukkig
terecht, Eén van ons kijkt re
gelrecht de gang in. naar de
receptie die met akelige
spaarlampen is verlicht. En
naar de speakerbox aan de
muur, waar de hele avond net
iets te hard 'lichte klassieke
muziek' uit zalkomen.
Maar eerlijk gezegd valt dit al
les in het niet bij de teleurstel
ling die de maaltijd van het
arrangement ons biedt. De fa
zantepaté komt zo uit de ijs 
kast en ligt op een routineus
versierd bord . de heldere
boullion is lauw. de groente
bij het vlees zijn zo uit de pan
in het b:lkje gekletst . en op
pistache-ijs zijn we nooit dol
geweest . We begrijpen eigen
lijk niet waarom beteliere een
arrangement aanraden. als ze
daar zelfgeen lol in hebben.
Want je schijnt hier toch zo
heerlijk te kunnen eten...
's Avonds zijn we het er dus
ronduit over eens dat 'faut Ie
d ètcur' voor Ekenstein niet
opgaat. maar de volgende
morgen beginnen we daar
weer anders over te denken.
Om te beginnen is het er zo
rustig. dat we ons flink versla
pen. Inderhaast rollen we van
de trap naar beneden, hopend
dat we om elfuur nog iets te
eten kunnen krijgen. Die pa·
niek blijkt totaal overbodig.
Het ontbijtbuffet staat nog
gewoon voor ons klaar. We
mogen zelfeen eitje met
worst en spek op een hete
plaat bakken, en kijken vanuit
een halfronde aanbouw door
de tuin. naaf de vaart en het
achte rliggende Groningse
land. Na een wandeling door
het park van het landgoed. 
langs het vennetje en de
steenfabriek die door welig
tierend onkruid tot een post
industriële ruïne is omgeto
verd . brengen we een beo
zodcje aan Appingedam. Dat
blijkt een allerliefst middel
eeuws plaatsje. waar in één
straat de huizen zo smal zijn
dat de keukens hangend b0
ven het water werden ge
bouwd. De huisvrouwen put
ten het water (in vroeger tij
den) direct uit de gracht, Ter
wijl we op een bruggetje
staan te kijken ofer nog een
raampje in de withouten aan
bouwtjes opengaat en een
emmertje aan een touw naar
beneden zakt. praten we na
over Ekenstein . Het hotel
heeft alles in zich om heel
leuk te zijn , maar mistnet dat
beetje liefde voor de zaak die
maakt dat je jewelkom en ge
koesterd voelt, Druk hebben
we het allemaal. en het is juist
de kunst om dat in een hotel
te kunnen vergeten. Hoe ho
teliers dat keer op keer klaar
spelen is ons een raadsel ,
maar je moet er een beetje
een pietlu t voor zijn , die op de
details blijft letten . Zelfs als
de zaak wel loopt.

Algemeen
Vakantie '95. Zomernieuwt jes
voor '96 vormen de hoofdmoot
van deze aflevering. Daarna een
reportage over Turkije als va·
kantieland. Zaterdag 9 decem
ber, Euro 7. ls,00-,6.00. Herho
ling 10 december om '4.00 en 11
december om 1J.00.

'men een nieuwe Caribische cul
tuur. In deze aflevering: Om
aan de armoede te ontsnappen
is talent en creativiteit nodig,
maar bij gebrek daaraan kun je
nog altijd aan een loterij mee
doen . Woensdag '3 deeember.
Ned3. '6'33-'6·58.

Mexico
Twee vrouwen op stap in...
Mexico-City. Negende aAeve
ring van een elfdelige serie
waarin Manuela Kemp en Rémi
van der Elzeneen reeks interes
sante steden bezoeken. Deze
week is dat Mexico-City. Rémi
maakt een gondeltocht door de
stad en bezoekt het Trotski-

. huis. Manuela kijkt rond op het
Garibaldi-plein waar altijd wel
gitaarspelers te vinden zijn. Vrij
dag '5 december, Ned ' . IS.55
'9 ·2S,

De dames Reiziger

Appingedam
GRON INGEN

'D E OMWEG WAARD'.
was altijd in de Miche

lingids de omschrijving bij
een ster. We dachten dat
Landgoed Ekenstein beslist
de omweg waard was. Je kon
er heerlijk eten hadden we ge
hoord. en de afbeeldingen
van een wit gebouw met groe
ne luiken oogde veelbelo
vend. Mevrouw Pels. de eige
naresse, die ons bij het reser
veren aan de telefoon te
woord stond, klonk aardig en
realistisch: ..Als we een ka
mer in het oude gedeelte wil
de . kon dat. Zouden we toch
liever meer uitzicht willen,
dan konden we altijd nog
overstappen naar een kamer
in de nieuwe aanbouw." Vol
verwachting reden we dus af
naar een van de uiterste uit
hoeken van ons land . Gronin
gen voorbij. richting Delfzijl.
Het is vrijwel donker als we
bij Landgoed Ekenstein aan 
komen. maar meteen valt op
dat de luiken (tijdelijk?) niet
aan de gevel zitten. Het party
centrum in de bijbehorende
boerderij.maakt een beetje
wantrouwig. In de zaal rechts
van de entree wordt druk ge
oefend door een familiekoor
tie, kinderen rennen door een
soort garderobe. We zien
geen mevrouw Pels. maar een
verschrikt meisje uit de be
diening. die niet weet van kie
zen uit kamers en ons met
een sleutel de trap opstuurt.
•.A1s dit oud is..:' denken we
naar boven lopend. De zwart
leren fauteuils en het donker
rode tapijt op de overloop vor
men een fikse tegenstelling
met de achteloze stapel kar
tonnen dozen en picknick
ma nden die in de haast er
gens in een hoek achtergela
ten lijken .
Onze kamer moet het inder
daad niet van zijn uitzicht
hebben. en is zo doeltreffend
gemoderniseerd dat ze wat
ons betreft in Ekenstein de
scheiding tussen 'oud en
nieuw' wel op mogen heffen.
De kamer is niet al te groot.
Bwr4U en Liljc ""'~5en net
naast het ruime. plezierige
bed. Maar de stoffering is
vriendeli jk gebloemd en de
badkamer oké. Toch is het
geen vertrek om even lekker
in bij te komen van de lange
reis , en dus haasten we ons
naar de lounge, een 'neogoti·
sche ridderzaal met open
haard en gebrandschilderde
ramen' zoals de gids ver
meldt, Dit vertrek is inder
daad precies zoals men in de
negentiende eeuw meende
dat de middeleeuwers woon
den. Hoge bogen in het pla
fond, veel bruin. veel ge
brandschilderd glas, we moe
ten er een beetje van gieche
len. Helaas knappert het
haardvuur niet . ook al is het
winters koud buiten. Wat ver
loren zitten de gasten aan
grote. met linnen gedekte ta
fels. Door de deuren aan
weerszijden van de haard
vliegt het bedienend perso
neel afen aan. Hun haastige
stappen op de houten vloer
maakt dat we heel wat jene
verties nodig hebben om een
beetje te ontspannen.
Maar als dat eenmaal gelukt
is. begeven we ons als een van
de laatsten naar de eetzaal .
Hier kun je lciezenuit een

Caribisch gebied
Redemption Song. Twaalfdelige
documentaire over de gesch ie
den is van het Caribisch gebied.
De grote verscheidenhe id aan
etnische groepen met hun vor·

tyre. de voormalige hoofdstad
ten zuiden van Malawi, waar hij
op zoek gaat naar de geboorte
plaats van de beroemde ont
dekkingsreiziger Uvingstone.
Vandaar reist het team door
naar Mozambique. Dinsdag 12

deeember. Ned t, 2j.Jo-O.OS,
Safari rond de wereld. De

avontur ier Alby Mangels reist
met alle moge lijke transport
middelen door de binnenlan
den van Afrika. Zaterdag 9 de
cember, Ned 2. 20.05-2o.5S,

overzicht tw-procnmma's
over reizen en toerisme

vanafvandaag tJm vn-,eb.

n

Afrika
Ander Afrika. Serie over een
enerverende trektocht per
truck, dwars door Afrika, van
Caïro naar Kaapstad. Vanavond:
Malawi en Mozambique. Sy
brand Niesstn rtist naar Blan-

genheden om uit te gaan , Vrij
dag 'S december. Veronica. ,Sjo
'9.00.

Zwitserland
op de koop toe. Consumentge
richte reportage over skivakan
ties in de Zwitserse plaatse n
Saas-Fee en Zermat. Hoe is de
hote laccommodatie en de infra
structuur voor het skiën? Krijgt
u waar voor uw geld? Maandag
11 december, BRT" 10.3cr11.15-

Info: Ik boot Nordikieh-Norlkr
neyvertrekt acht keer perdag. Na
Ikre inliehtingen: Verkeh rsbaro
Nordikieh , tel. 049J'-172ZOO.

Spiel.roog
umg.oog

Saltrum Wang.roog.

Nederland en Belgiê
VJaandtren VakantielanCI . Bin
nenland : Kerststallen in Ant·
werpen. Buitenland: Westelijke
Loiresteden. Zaterdag 9 decem
ber, BRT,. '8.40-'9 .20.

vlaendeeen Vakantieland.
Binnen land: Hoge Venen. Bui
tenland: De Poolse havenstad
Gdansk . Vrijdag '5 deeember,
BRT2. 20.50-2'.30.

Weekendtips . Toeristisch
programma met tips voor trips
in eigen land. Dit keer: het Fey·
enoord -museum en Holiday
on-lee . Vrijdag '5 december. RTL
4,2]. '5-2j.J0.

Spanje
Veronica Reisgids Costa . Reis
programma waarin strandva
kanties in het Middellandse
Zeegeb ied onder de aandacht
worden gebracht. In deze afle
vering reist de cameraploeg via
Sevilla naar de popu laire
Spaanse kustgebieden, Daar
worden de vakantiemogelijkhe
den van Benidorm onder de
loep genomen. Willem Ekkel
maakt met een jeep een tocht in
het Spaanse achterland en
Daphne Deckers gaat op zoek
naar de beste stranden en gele-

Fotojoachim Eich JVerla, Willie Dreher

Heine, die in zijn jonge jaren se waddengebied snel naar een
ooit op Norderney rondkeek. zit vertrouwde omgeving voert, Het
bij de entree voor eeuwig in ge- is natuurlijk jammer dat het pad
dachten verzonken. Elke zomer van klinkers is gemaakt en niet
offreert het stadje de bezoekers van schelpen. en ook dat elke
een festivalachtig programma. duintop door een uitkijkpost is
Kosten noch moeite worden ge- vervangen. En wat moet dat golf.
spaard om orkesten. toneelgezel- terrein daar in de duinen? Bij de
schappen en bekende zangers weg staat een bord dat de pas
(Ivan Rebroffl) en zangeressen sant waarschuwt voor rondvlie
naar het eiland te halen. gende golfballen. Als ik naar het

Men is dat ~an zijn stand en gestuntel van een al wat ouder
aan de traditie verplicht, Kuren maar kwiek ogend echtpaar kijk.
en kunst gaan hier hand in begrijp ik het gevarenbord een
hand. zoals dat in vele gevestigde stuk beter. Gelukkig belanden
badplaatsen [Karlsbad, Biar- hun balletjes voortdurend in een
ritz.Scheveningen] het geval is. bunker. en dat is een juiste plek
Voeg daar de speeltafel. de ten- voor mensen die in het duinzand
nisbaan en het golfterrein aan 'willen golfen. Het pad voert naar
toe. en u krijgt een aardige in- de Farroom. een mooie achtkan
druk van de mondaine entoura- te zuil van baksteen. Vandaar
ge die Norderney de kuurgast brengt een ander pad u naar de
heeft te bieden. Noordzeekust waar in de zomer

Eenmaal buiten het witge- het Erholungs. und Kurbetrieb in
pleisterde centrum neemt de ro- volle gang is. Daar hebben ook
de kleur van baksteen het heft in de naaktlopers hun eigen plek.
handen. Hier woont het meren- Nu, in het laat seizoen , scharre
deel van de bijna achtduizend ei- len er alleen een koppel rotgan
landers. al worden de woonwij- zen en. een vlucht strandlopers
ken nu en dan onderbroken door langs de vloedlijn.
een kinderziekenhuis of een kli
niek voor allergische aandoenin
gen en huidziekten. Achter de
duinen begint een fietspad dat
de liefbebber van het Nederland-

.-.

lev~nter: Wanneer men eens in·
liehlingen zou ve<>trekken overpa
tilnten die bij bepaalde baden en
geneeskrachtige bronnen geen baat
hebben gevonden. den zou nie
mand er mur hun gaan.

Norderney. dat zichzelf affi
cheert als Ik koningin van het
noorden. is zich altijd zeer be
wust geweest van zijn leidende
rol en voorname verleden. Bij
zonder trots is men op het feit
dat het Hannoverse koningshof
het eiland in de vorige eeuw uit
koos als zomerverblijf. Het witte
Kurhaus. waarin nu het casino is
gevestigd. en het Kurpark herin
neren aan die tijd. Het naburige
Kurhotel - witte vierkante kas
teeltorens met daartussen de
vleugels· is eveneens in een on
bestemde hofstijl opgetrokken.
Versierde daklijsten en zuilenga
lerijen treft men op vele plaatsen
in de stad aan . In die statige an
tiekegebouwen zijn hotels geves
tigd. alsmede de Kurmittelpraxis
van zeer geleerde dokters [Pri
vatdezent Prof. Dr. ...1. Bij som
mige hotels klopte ik vergeefs
aan , omdat men geen kamers
voor één nacht verhuurde. Ken
nelijk heeft de gast hier alleen
recht op een bed als hij zich in
schrijft voor heilgymnastiek en
meedoet aan een plaskuur.

Van meet afaan hadden de be
stuurders op Nordemey tevens
de ambitie hun eiland op te sto
ten tot het culturele centrum van
de Noordzee . Het Kurhaus kreeg
al gauw gezelschap van het Kur
theater, dat eveneenS in de hof·
stijl werd gebouwd. Heinrich

wikkeling gestaan. Behalve een
genie was hij een gebochelde
dwerg die zijn leven lang met
zijn zwakke gestel tobde . Het
kuuroord had hij in Engeland Ie
ren kennen. Dat hij de autoritei
ten probeerde op te porren om
badplaatsen aan de Duitse
Noordzeekust te stichten. weet
bijna niemand meer. Wij ken 
nen hem nu nog als de schrijver
van vele vermakelijke aforismen.
Mensen die nooit tijd hebben doen
het minstis al heel aardig . maar
de volgende is in dit verband re-
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Norderne

SEL NORD E

flatulentie. Dewindenkwamen zo
furieus uit zijn orendat hij er nia
van kon slapen. schrijft hij, En
zelfs als hij gaapte. voelde hij met
ten enorme winden uit zijn oren
komen.

In de achttiende en vooral in
de negentiende eeuw werd het
kuren een rage. Lange tijd was
het verblijf in een kuuroord
voorbehouden aan adellijke fa
milies. De reis ging niet alleen
meer naar het zoete water in het
binnenland, maar ook naar de
kust. In de woeste branding
hoopten de bleekzuchtige aristo
eraten weer nieuwe krachten op
te doen. De frisse zuivere lucht
en de heilzame werking van het
zeewater zouden het verslapte li
chaam en de verweekte geest
nieuw leven inblazen. Het koude
water hardde de spieren en ban
de heftige pass ies uit. De zee was
een weldaad voor kinderen met
bloedarmoede, lijders aan Engel
se ziekte en onvruchtbare vrou
wen. Van het drinken van zeewa
ter werden eveneens goede re
sultaten verwacht, Zo kreeg ook
het inwendige een flinke
schoonmaakbeurt. Een dergelij
ke therapie was in het binnen
land al lang bekend. Een lijder.
die zich bijvoorbeeld aan een
plaskuur onderwierp. moest drie
weken lang zes liter bronwater
per dag drinken.

Aan de kust was de herfst het
beste kuurseizoen. Zonder vrees
diende je de zee in te lopen. De
artsen bevalen de kuurders aan
in alle vroegte of kort voor zons
ondergang een bad te nemen.
Wie bezweet was of een volle
maag had , moest niet te water
gaan. Menstruerende vrouwen
hoorden eveneens aan de kant te
blijven. Er waren ook badplaat
sen waar bangelijke vrouwen
door een speciale badman wer
den ondergedompeld.

Ondanks het wat kwakzalver
achtige beeld, dat een kuuroord
aankleeft. heeft dit alle kritiek
doorstaan. Het instituut is zelfs
springlevend. zoals Baltrum en
het Groningse Nieuweschans
bewijzen. En wat meer is, meni
ge kuur wordt door het zieken 
fonds vergoed. Eigenlijk is het
ook niet zo vreemd dat een com
binatie van vakantie en kuren .
Kurlaub. dus - een gunstig effect
heeft op iemands gestel.

Het kuurbedrijfop Norderney
is bijna tweehonderd jaar oud.
De andere eilanden zouden dit
economische spoor vroeger ofla·
ter gaan volgen. De mosoof
Georg Christoph üchtenberg
heeft aan de basis van deze ont-

en dat gold zowel voor artsen als
voor tovenaars.

De medici gingen ervanuit dat
ziekte het gevolg was van de ver
storing van het evenwicht tussen
de humeuren. de lichaamsvoch
ten bloed. slijm , lymfe en gal.
Via aderlaten. purgeren, braken
en baden kan de patiënt probe
ren het evenwicht te herstellen.
In een kuuroord ontmoet Mon
taigne een Romeinse koopman
die diep gebukt gaat onder zijn

De Koningin van het Noorde

Croeten uit Norderney.._

gebukt gaat onder allergische
aandoeningen, hoopt op Norder
ney genezing te vinden. Voor de
genen die na een ziekte ofopera 
tie moeten aansterken heeft Nor
derney eveneens een bekende
klank. Alleen al het inademen
van de zilte zeelucht zou op
longlijders. hartpatiënten en
reumatici een heilzaam effect
hebben. Wie tbc heeft. of krom
groeit door de ziekte van Base
dow. vindt echter beslist geen
baat bij een vochtig en winderig
zeeldirnaat.

Het kuurwezen gaat terug op
de Romeinen die hun Rijk met
badhuizen overdekten. Na de
middeleeuwen, in de tijd van de
Renaissance, toen het antieke
erfgoed opnieuw werd ontdekt.
groeide ook de belangstelling
voor de bronbadplaatsen. De
Franse filosoof Michel de Mon
taigne heeft ons een reisverslag
nagelaten waarin hij zijn trek
tocht langs Zwitserse en Itali
aanse kuuroorden zeer precies
beschrijft. Hij leed aan nierste
nen. een familiekwaal. Hij zocht
liever genezing bij geneeskrach
tig water dan bij geneesheren.
voor wie hi j geen enkele achting
had. In zijn journaal tekent hij
alles op wat met zijn lichamelij
ke conditie verband houdt, Hij
noteert hoe lang hij baadt . wat
hij eet. hoeveel glazen water hij
drinkt en hoe zijn darmen en
nieren op dit alles reageren. Hij
erkent dat het een zotte gewoon
te is om precies bij te houden
wat je piest . Maar juist aan de
hand van urine meende men in
Montaigne's tijd vastte kunnen
stellen wat iemand mankeerde,

Het instituut kuuroord is
springlevend op Norderney

Door Gerrit Jan Zwier

Bij het woord waddeneiland denkt een Nederlander meteen aan de boog
va n e ila nde n t ussen Texel en Rottum. Maar ook ten oosten van de Dollard
zet de boog zich la ngs de Duitse en Deense kust voort. Hoewel namen a ls
Baltrum , Wangerooge, Am rum , Sylt en Fan Oo ns minder bekend in de o ren
klink en, zijn deze zilte oorden eveneens uit zand en s lik geboetseerd. Het
aardi ge is dat a lle waddeneilanden , o ndan ks de vele gemeenschappelijke
e lementen, een eigen gezicht he bben. Gerrit Jan Zwier bre ngt ze voor u in
kaart. We begin nen de serie met Norderney.

DOOR DE DUNNE mist
die boven de golven hangt
duurt het even voor het ei

land zijn gezicht laat zien. Kort
daarop begint er iets wits op de
achtergrond te schemeren en
dan ligt er opeens een stad aan
de horizon. Norderney. een stad
op het water. Wie de laagbouw
van Vlieland en Schiermonnik
oog gewend is. kijkt verrast naar
dit waddenstadje. Tussen de ha
ven en de hoofdplaats op de
westpunt overheerst een silhou
et van rode pannendaken. Rond
de flats. de gri jsbruine waterto
ren en het witte huizenfront aan
de kust ligt de beschermende
arm van een di jk. Daarbuiten ligt
het strand met zijn strekdam
men.

De drukte aan boord verbaast
me. Neem je eind november de
veerboot uit Harlingen of Hol
werd . dan vertoef je gegaran
deerd in klein gezelschap. Lang
niet alle passagiers behoren tot
de gri jze golf voor wie Norder
ney allereerst een plek is voor
voetmassage en heilgymnastiek.
Hoewel het eiland in de wereld
bekend staat als een oord van ge
zondheid. waar de zieke zijn
krachten hervindt. is er aan
boord zelfs een rooksalon. Daar
zitten gedrongen Nordemeyers
paffend en bier drinkend bij el
kaar. Alle kennis die er in hun
woongebied is opgehoopt over
kortademigheid, astma . bronchi
tis . rokershoest en andere aan
doeningen van de luchtwegen.
lappen zij kennelijk aan hun
laars. Zij converseren met elkaar
in het Plattdeutsch, een dialect
dat ik als noorderling behoor te
verstaan. In de praktijk valt dat
tegen. Zie ik de woorden op
schrift. zoals Fü rtoorn voor vuur
toren. Dutje voor kus (vergelijk
het Friese tatsje) . lattje voor klein
en t.Vichrvoor me isje. dan leveren
ze geen problemen op. Dat geldt
zelfs voor een spreekwoord als :
MusseJ is een goden Fis. wenn der
QnneTS nix is. De eigen taal maakt
blijkbaar een opleving door: een
bordje met WaJdcoft • wo Plat:
deutsch gesprochen wird bewijst
dat al.

Het hart van het stadje - eigen
lijk een dorp in een stedeli jke
vermomming . is een conglome
raat van hotels . klinieken. restau
rants , Bierstuben en winkels
.Vooral het hoge aantal apothe
ken. juweliers. cadeauwinkels en
sjieke banketzaken valt op. In de
etalages van de iuweliers is een
apart hoekje voor barnstenen
sieraden ingeruimd; van ouds
her wordt het versteende hars
veel aan deze oostelijke kusten
gevonden. De logementen zijn
naar de zee vernoemd (Hotel
Seehof. Haus am Meer. Villa Mi
rarnar] , ofzij dragen gemoedelij-

ke namen als Haus Hilde en Vil
la Emma. Aan de muren van de
eethuizen noden uithangborden
met aantrekkelijke namen als
Krombacher, Warsteiner. Bitbur
ger en [ever tot een bezoek aan
de bierpomp. Niet alle hotels en
winkels zijn open: zelfs het casi
no is gesloten. Nordemey ver
keert in winterrust. De paartjes

- die nu gearmd over het Herrenp
fado het Darnenpfad, de Kaiser
strasse en de Strandpromenade
kuieren vannen maar een fractie
van het stuwmeer aan toeristen
dat 's zomen het eiland over
spoelt . Maar ook voor deze uitge
dunde schare blijven de deuren
van de kuurinrichtingen wijd
open staan. Daarachter gaat een
waterwereld van wanne golfslag
baden, bubbelbaden. sauna's en
natte betegelde gangen schuil.

De Oostfriese eilanden heb
ben zich. geheel in tegenstelling
tot de Nederlandse waddeneilan
den , ontwikkeld tot kuuroorden.
Zelfs het piepkleine Baltrum is
sinds een aantal jaren in het be
zit van een eigen Kurhaus. In ad
vertenties zetten de eilander ho
tels graag een ' K' voor het woord
Urlaub: (K) Urlaub. Men be
roemt zich op een Heil- und
Reizklima dat de kwakkelaar
weer doet opbloeien. Wie proble
men heeft met de luchtwegen of


