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waard igheden: de A1te Münze
(r6 26) met de mennonieten
kerk, het Paludanushaus (r6 37),
het Doppelgiebelhaus (1624). de
evangelisch-lutheraanse kerk
(r6 491en de remonstrantse kerk
(r854). Bijzonder zijn de reliëf
achtige Hausmarkm, symbolen
op de gevels. Er zijn er nog 180
van over. Symbolen van he t beo
roe p dat de oors pronkelijke eige
naa r ui toefende? Ganzeveer (de
stadschrijve rê]: duifmet palmtak
(de rechter misschien?): mo len
(molenaar?). Maar hert . valk.
zwaan. leeuw, kat, hond.
paard...? Mooi zijn ze wel en ze
word en door de huidige bewo
.ners in ere gehouden. Opvallend
zijn ook de vele rozestokken voor
de huizen .

's Avonds in de Holländische
Stube, na een gutbürgerliohe
maaltijd. zet mijn gastheer me
een koffie met slagroom onder
mijn neus . Het geurt heerli jk en
smaakt nog beter. Maar dit is
géén zuivere koffie. ..Nee" . zegt
hij lachend . ..Hier ergens op de
eilanden voor de kust was eens
een strenge dominee die het
drinkgedrag van zijn kerkgan
gers maar matig apprecieerde.
Hij verbood de alcolhol! Zelf tij
dens de bruiloft. Toen deden de
gasten hun schnaps ofrum in de
koffie en cam oufleerden dat met
slagroom. Ze we rde n almaar
vrolijker. tot verbazi ng van de do
minee. Toen die ook van de kof.
fie dronk. riep hij: jullie Farizee
ers . Kijk. sinds die tijd heet dit
drankje Farizeeër,"
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Als je door de snd wandelt
valt op dat geen van de ker ken en
andere religieuze bouwwerken
in het centrum staan. Dat heeft
te maken met dat oude prin cipe
van tolerantie en gelijkheid. Het
middelpunt is de markt. die uit
een Sttlneren Markt en een Grü
nen Markt bestaat. Op de grens
staa t de ma rktpo mp die de bewo
ners vanaf 1879 van schoon
drinkwater voorzag.

Aan de westkant van de markt
staan zeven huizen met trapge
vels die nog uit de stichti ngstijd
stammen - het zijn die huizen
die ik vanuit het raam in de He l
ländische Stu be kan zien . Als ik
er later voor sta kan ik hier en
daar nog de kleine bakstenen
zien. die men meppen noemt.

Andere historische bezi ens-

stad opgekocht. In de toekomst
wil men er een [oods -Duitse Be·
gegnungrtatte van maken. Er zijn
plaquettes d ie de joodse slach tof
fers herdenken . En ieder jaar no
digt het stadsbes tuur joodse
mensen uit voor een gezamenlij
ke herdenking. Dat initiatief is
hegonnen onder de Sleeswijk
Holsteinse ministerpresident
Enghelm.

Met uîtzondenng van dte
bruine periode is de religieuze
tolerantie uit de begintijd geble
ven. Zo benut de evangelisch-lu 
theraanse gemeente van de
Deense kerk in Zuid-Sl eeswi jk
voor haar diensten de bidza al
van de mennonieten.

Het prijsn iveau

van de goed koopste

luchthavenwinkel

is gesteld op e

Daaronder C
het gelndexeerde

pr ijsniveau in de

gewone winkel in

dezelfde st ad.
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en kennis om Friedrichtstadt op
te stoten in de vaart der volkeren.

In de rêde eeuw heersten de
Denen in dit deel van hel huidi
ge Duitsland. De Nede rlandse
taal - samen met het Duits tot
dan toe de voertaal in Priedrich
stadt - werd vervangen door
Deens . De stad ging Frederik
sted heten. In r850 probeerden
12.00 0 Freischärler (gu erilla 's)
ui t Schleswig-Holstein de De
ne n uit de stad te verdrijven. Er
waren slechts 2.000 Deense v·er
dedigers. Driekwart van de ge
bouwen ging in puin. maar de
stad viel niet.

In 1864 versloegen de troepen
van 'Pruisen en Ooste nrijk de
Denen dan toch . Frederiksted
werd weer Friedrichs tadt . Er
kwamen nieuwe hui zen maar
het oorspronkelijke Hollandse
karakter bleefbewaard.

En hoe zat het met de tcleran
tie? Daar maakten de nazi's een
einde aan. Niet dat er veel nazi's
in Friedrichstadt ware n. De
meesten kwamen vran buiten.
Zoals de SA·mannen die na de
Kristallnacht joden, m olesteer
den. hen dwongen hun bezittin
gen te 'verkopen' en op te rotten.
Het grootste deel van de op dat
moment rui m 400 mensen ste r
ke joodse gemeenschap vertrok
naar Portugal en Brazilië. De 23
joden die bleven werde n via The
resienstadt naar Auschwitz ge
deporteerd. Niemand overleefde
het vernietigingskamp.

De vroegere syna goge . nu
woonhuis , is inmiddels door de
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De grootsteedse droom van de
hertog kwam nooit uit Nimmer
woonden er meer dan 30 0 0
mensen in de naa r hem ge
noemde stad . Maar het was wel·
degelijk een tolerante stad. Be
halve de remonstranten werden
aanhangers van andere religies
geduld: mennonieten. katholie
ken (veel Brabanders). quakers
(niet lang. die bleken niet zo tole
rant) . protestanten en joden.

Dat hel niets werd met de
droom van de hertog had alles te
maken met politiek ongunstige
situaties. De Dertigjarige Oorlog
en andere almaar oplaaiende
scherm utselingen verlamden de
economie. Veel remonstranten
keerden ook terug toen de ver
volging in Holland ophield. De
blijvende Duitsers. handwerks
lieden uit het zuiden vooral. had
den niet genoeg geld. ervaring

De Nederlands e vluchte lingen
kwam en. Ze kregen een moeras
gebied toegewezen dat ze op vak
ku ndig e wijze - en op z'n Hol 
la ds - draineerden. kanal i
s rden . ophoogden en met dij.
ken beschermden. Hier sticht
te zij in 162 1 h un stad. Reimer

im- rs ontwierp de grondlinies
volgens hel systeem van het
schaakbord. En zoals I(ezel(d: hel
werd helemaal Hollands. Met
huizen die rustten op eiken pa.
len, met een grote markt als
middelpunt en met een au to
noom bestuur onder een door de
hertog geïnstalleerde stadhou
deL

Hoewel de stad in 1850 totaal werd verwoest, beh ield het haar Hollandse gezicht.

het grote Hamburg op H5 kilo
me ter en de Deense grens op 75

. làlóm eter. De grens met Neder
land is wat verder weg , ruim 4 0 0
kilometer.

Het stadje is omsloten door
water. door de Treene, de Eider
en door grachten. Een eiland
dus , ookwel 'Klein Amsterdam'
genoemd vanwege architectuur
P.A srmrmur of "Venetië van het
Noorden ', in de reisfolde rs . Vier
bruggen verbinden het stad ei
land met het echte vasteland en
over de grachten spannen nog
eens veertien bruggen. Daar
gaan per jaar een half mil joen
dagjesmensen over heen. Van
koopmansstad tot toeristen stad .

Het begon allemaal op de Sy
node van Dordrecht in 1618.
Daar werd besloten da t alleen de
leer van Calvijn mocht worden
beleden. De remonstranten. die
zich tegen deze gewetensdwang
keerden, moes ten het land verla
ten. Onder hen waren veel kapi
taalkrachtige kooplui .

De hertog van Schleswig-Got
torf. Friedrich 111 . liet ze toe op
zijn grondgebied. Hij garandeer
de hen het recht om een stad te
stichten, vrije uitoefening van
hun religie, autonomie en nog
wat handelsprivileges. Dat klinkt
toleran t, maar de hertog had
simpelweg behoefte aan kapi
taalkrachtige en ondernemings
lustige onderdanen. Het idee
van een grote handelsstad en we
reldhaven, die glans en rijkdom
naar zijn hertogdom zouden
brengen, sprak hem zeer aan.
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Kramsach, dat merkt u wel. Vol
gend jaar toch maar eens iets
sensatienelers opzoeken, voor
het tegenwicht.

Holländische Srube, Holland
se trapg evels. Holla ndse koop
lui. een rond vaartboot die Klein
Ams terdam hee t, stadsgidsen in
Hollandse klederdrachten . Frie
drichs tadt, een Hollands stadje
in Sleeswijk-Holstein , Duits 
lands ui terste noordwesten.
Ruim 2600 mensen (al lang
geen Hollanders meer) wonen
hier. Ze weten de provincie
hoofd stad Kiel op 85 kilometer.

De locatie: die HoIländische
Stuk Op mijn tafel: twee glazen
kokend water, in een ervan
warmt zich een flesje rum op.
Tegenover me een man die even
goed een Nederlandse Fries of
Groninger had kunnen zijn. Of
een Westfries, of Hollander. Mis
schien waren zijn voorou ders in 
derdaad Fries of Gronings of
Hollands. hij denkt van niet
maar sluit hel niet uit . Ook hi j
heeft twee glazen voor zich staan
en ik doe hem na: eerst een
klontje suiker in het glas zonder
fles je, dan de inhoud van hel
flesje erb ij. even roeren. ..Je
word er wann van", zegt hij.
..Ook goed tegen verkoudheid en
gewoon lekker."

In de HoUändische Stu be is
het gezellig, niet alleen vanwege
de rum in het hete water. Hou 
ten trappen, balkons, nissen , la
ge plafonds . dikke balken. hou
ten vloeren . Kortom: een oud
Hollands) çoopmanshu is uit de
1,de- eeuw waarin zelfs de latere
Franse koning Louis Philippe
een tijdje heeft gewoond.

Ik kijk ui t het raam en zie.
over de gracht. de prachtige trap
façaden van andere vroegere
koopmanshuizen uit de 17de
eeuw. Ze stam aan de markt die
v. n1.f h~t t.tn:lt\~ waaea..U,\, miin,
Holländische Stube staat. via
een stenen boogbruggetje is te
bere iken.
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Door Ad van Schaik

Sleeswijk-

zich uitsluitend opgeschoten
jongeren bevinden. houdt hem
opdebeen.

Wachttijden bij de lift zijn er
hier volgens Hen Meixner dan
ook zelden of nooit en met de
sneeuw zit het altijd voldoende
goed van Kerstmis tot maart, De
superskipass (/ 24°.- per week
ohne Gletscherbahn Hintertux,
f 3r4.· mit Gletscherbahn Hin·
ter1UX) geldt behalve voor Kram
sach ook v·oor de rest van het
Hoch Zillertal. Wie er een bus
ritje voor over heeft kan dus in
sgt'sam m t beschikken over 1S4
liften en 425kilometer piste.

Kinderen kunnen de hele dag
worden gedumpt in de schischu
Ie die behalve voor gründlich on 
derricht ook voor de lunch zorgt,
desgewenst. Persoonlijk vind ik
het afskiën van het kleine ge
spuis aan het eind van de week
altijd het hoogtepunt van de va
kantie en hier in Krarnsach ma
ken ze er een hoop werk van: de
berugnummerde onderdeurtjes
worden allemaal per megafoon
aangekondigd. als betrofhet hier
de Olympische kampioenschap
pen schansspringen, waarna zij
halverwege het speciaal voor dit
doel ui tgezette slalommetje van
de zenuwen uit de bocht vliegen ,
en huilend over de finis h moe
ten worden gedragen. Verschrik
keli jk spannend is dat en de ou
ders langs het parcours zijn al
ti jd allemaal op van de zenuwen.
Na afloop is er een echt ere-scha
vot, kolossale trofeeën voor de
drie winnaars en medailles voor
de rest. Alleen het spelen van het
volkslied ontbreekt er nog aan.

Niet bepaald een plek voor
waaghalzerige avonturiers ,

IN de 17de eeuw stichtten re
monstrantse vluchtelingen
uit Holland in het moeras- en

polderlandschap van Sleeswijk
Hois tein een stadje. Ze noem
den het naar hun weldoener,
hertog Friedrich lil van Schles
wig-Gorterf Het werd een echt
Hollands stadje, met grachten,
bruggen en trapgevels. Het werd
een stadje van religieuze toleran
tie.
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afstand Utndrt • Friedrichstodt: 450 km

Friedrichstadt telt ruim 2600 inwonen
en heeft de bijnaam: /C/ein Amsterdam
faldemaam: Venetie van het noorden
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FRIEDRICHSTADT ligt "5
kilometer te n noorden van
Hamburg en is te bereiken
over de Az3 via Itzehoe en
Heide-, Het ligt aan de rivier
de Eider die ten zu iden van
het schiereiland Eiderstedt
de Noordzee instroomt.

De meeste bezoekers zijn
DAGJESMENSEN die wan ·
delen, een grachtenrond
vaart maken of een drankje
of een ijsje nuttigen. Om
dat Friedrichstadt zich echo
ter leent als uitgangspunt
voor uitstapjes in Schles
wig.Holstein is het een ide
ale verbli jfplaats. De HOL·
l.ÄNDISCHE STUBE aa n de
Mittelburgwall is qu a sfeer
uniek. Hoewel zoveel mo
gel ijk àntieks' gehandhaafd
werd zijn de kamers mo
dern en comfortabel. Maar
niet goedkoop: z-persoons
kamer met ontbijt DM ' 30 ,
r-persoonskamer DM 100

per nacht.

INLICHTINGEN zijn ver
krijgbaar bij het Duits Ver·
keersburo, Hoogoorddreef
]6, 1101 BG Amsterdam,
te l.: oao-69]8066.

De Hochalmhülle werd. bli jkens
het jaartal in de gevel. gebouwd
in de 17de eeuw, maar volgens de
uitbater dateren de fundamen
ten nog uit de tijd van het Ro
meinse Rijk. Toen ging op deze
plek al handelsverkeer over en
Weer. De Hütte is dan ook voor
wereldlijk prachtig. Met een ko
lossaal Breugheliaans loeiend
open haardvuur in he t midden.
Je moet wel een erg fanatiek ski
er zijn om daar niet de rest van
de middag te blijven plakken ,
Knödel etend en Glühwe in drin
kendo
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De Hochalmhütte is
voorwereldlijk prachtig

Hollands

De hotels in Kramsach sch ij
nen propvol gasten te zitten,
maar op de pistes vind je ze nau
welijks terug. Het is er zo rustig
dat wij met gemak onze 16· jarige
puber kunnen opsporen. die wij
uit het oog hebben verloren ti j
dens zijn snowboard-les. Men
kent elkaar van gezicht: bij elke
Hütte en elke lift is er wel ie
mand die hem heeft gesigna
leerd. hetzij opstijgend naar het
Bergstation Sonnwendjoch op
de hoogste top (1800 meter met
prachtig uitzi cht over het Hoch
Zillertal; bij moo i weer kun je de
Grossglockner zien liggen) , het
zij in een wolk van sneeuw langs
de piste omlaag stortend zurn
Mittdstation. Arme jongen; bont
en blauw is hi j van al die AbSlür.
z ungen. Snowboarden ~ ook
geen pretje. vooral niet in het be
gin . Slechts de gedachte dat hi j
voigend jaar. ver van dit gezapige
oord. de blitzgozer kan uithan
gen in een wintersportoorè waar


