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Een eiland voor wandelaars c

Info: Veerdienst Neuharlin
gersiel. tel. 00494 974214 . Kur
verwaltung Spiekeroog . tel.
0049497 6 t7°.
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in hun eigen levensonderho ud
te voorzien. Lietz kan tte zich aan
het eind van de vorige eeuw te
gen de toenemende verstedeli j
king en indu strialisatie in Duits
land . Hij wens te scholen in lan 
delijke gebieden. waar uit de sa
menwerkin g van leraren en leer
lingen iets moois ko n ontstaan .
Dat Spiekeroog in de winter ge
regeld was afgegrendeld van de
wal, vormde een extra attractie.
De strijd tegen de elementen
haalt he t be ste in een me ns naar

min getolereerd. In januari en boven . luidt een van de opvoed
febru ar i. toen de Waddenzee we - kundige grondregel s van de
kenlang sti jf was dichtgevroren , school. Zeilen op de Waddenzee
vloog er één keer per dag ecn he - is daarom ook zo'n geliefde beo
likopter naar de wal. Op honden zigheid - temidden van de gezon
stelt men op Spiekeroog even- de natuur leren de leerlingen
min prijs. Hier zijn geen spe- zich als teamleden te gedragen.
ciale hondens tranden. zoals op In 1928 werd de school in een
Sylt. kaal du ingebied gebouwd. Tege-

Wil het baasje zijn geliefdé Ie· li jkerti jd legde men een dijk aan
verander van hondend rollen die nog steeds in gebru ik is.
toch mee overzee nemen, dan Rondom het gebouw werd helm
moet hij voor de veerboot flink gras aangeplant - dat is de reden
extra betalen. Veel vreemder is dat het nu in een duinlandschap
de onmogelijkheid om op Spie. is gelegen. Ooit waren er in
keroog een fiets te huren. Gasten Duitsland tien tallen van dergeiij
ziet men ook liever niet m et een ke Lietz-scholen . Nu zijn er nog
tweewieler van boord komen. maar twee of drie over. Ook de
Eerst verbiedt men de auto. daar- school op Spiekeroog had in het
na verbiedt men de fiets. Het begin van de jaren tachtig met
laatste verbod geldt overi- een sterk dalend aantallen
gens alleen voor bad- ~---~ leerlingen te kampen.
gasten . Die lopen Na een koerswi jziging
zich op het groen e is het aantal nu weer
eiland dan ook de flink gestegen. Zelfs
benen uit het kinderen van Spie-
lijf. kerooger s volgen

Wie over de tegenwoordig. on-
waddijk naar de dan ks de hoge. kos-
oostrand van het ten . het les program-
dorp loopt. ziet in ma. Misschien wordt
de duinen een lang- daardoor de band tus -
werpig gebouw liggen. sen dit internaat en Spie-
Een vierkant torentje steekt keroog wat nauwer aange·
boven het dak uit. Een zeevaart- haald: de school had alti jd het ka
schoo l? Of een jeugdherberg? rakter van een eiland op een ei
Op andere eilanden viel het me land. Toch heeft zij zich niet ge·
op dat men dit laatste onderko- heel en al van de ontwikkelingen
men graag een flink eind buiten op het eiland afgezonderd: zo
het dorp houdt. Het kuurcom - zijn het zee-aquarium en het na
plex bevindt zich meestal in of tuurmuseum ook voor toeri sten
bi j het dorp . maar de jeugdher- toegankelijk.
berg, dit honk van lawaaiige jon- Ik loop nog even om het com
geren. is naar het natuurgebied plex heen dat veel groter is dan
verbannen. De turbomolen en het op afstand lijkt. In lokalen
de winterharde runderen die er zie ik groepen leerlingen bijeen
rondlopen wijzen meer in de zitten. Anderen zijn in een werk
richting van een ecologisch ver- plaats bezig . De tuinen zijn keu 
antwoorde boerderij. Het gaat rig omgespit. Uit de ramen van
echter om een internaat. de Her- de kam ers klinkt nergens ge·
mann Ltetz-school. Staatlich schreeuw of house-mu ztek. Nee.
anerkanntes Gymnasium. staat er die lallende jon gens op de veer
boven de voordeur. Het idealisti- boot waren beslist niet van dit
sche uitgangspunt van lietz was gymnasium afkomstig.
dat een school n iet alleen een
leerfabriek moest zijn, maar ook
een plaats waar jonge mensen
leerden samen te werken. Zij
dienden tevens zoveel mogelijk

van schepen van en naar Ha m
burg. In een vitrine hangt een
vergeeld pap ier : is er één rode
bal gehesen . dan dienen niet
zwemmers hun biezen te pak
ken: zijn cr twee banen gehesen.
dan moet iederee n uit zee ver
dwenen zijn .

Spiekeroog wil het graa g
dorps en gemoedelijk houden.
In het mondaine ordemey en
het Patserige Sylt zien de eila..n
ders geenlichtende voorbeelden.
De sfeer op het naburige Lange
oog staat hen meer aan . al kan
het altijd nog rustiger en beo
dachtzamer. Driekwart van het
eiland is "\tilttgebitd. Het enige
wat de lieve vrede lijkt te door
breken is een overal opgehan gen
plakkaat met de kop 300 mark be
loning. Wat is het geval? De eige
naars van een m ishandeld e kat
willen weten wie zich aan hu n
huisdier "'ergrepen heeft. De on
verlaat hee ft al vaker toegesla
gen ! wat he t beri cht dui del ijk
maakt. is dat er in ieder geval
één ontevreden en asociale Spie
kerooger moet bestaan.

Zoals Ameland zich graag een
waddendiama,u noemt, zo stelt

-de Kurverwaltung van Spieke
roog prijs op het predikaat groen
eiland. Die kleur sloeg aanvanke
lijk alleen op de bomen in het
dorp en de bossen in de du inen
en het kwelder land Westerg roen
en Ostergrcen. Maar tegenweer
dig wijst groen ook op een me nta
liteit. Het woord MILIEU wordt
op he t eiland met hoofdletters
geschreven . Op vele manieren
bespaa rt men op energie en wa
ter. De winkels houden plastic
verpakkingen en wegwerpartike
len zoveel mogelijk bu iten de
deur. Glascontainers treft men
overal in drievoud aan. bestemd
voor evenzovele kleuren glas.
Aangezien het verleden wel dui 
deli jk heeft gemaakt hoe belang
rijk een ste..-ige du inenrij is, is
het betreden van het dui ngebied
ee n doodzonde. Er geldt zelfs
ee n algem een rookverbod. Een
ambulance en een brandweetau
to zijn de enige auto's op het ei
land. Vliegtu igen worden even-
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Opvallend is het grote aantal vil
la's dat aan kerkeli jke genoot
schappe n toebehoort.

Vanuit het dorp waaieren en
kele voetpaden naar het strand
uit. Ze voeren door onbetreden
blonde d uin tjes en bosjes naald
hout of berkebomen waarvan de
kruinen door de westenwind
zijn omgebogen. Bij éé n opgang
staat de Strandh alle. waar men
zeewate r kan dri nken. Je zou
zcggen: loop nog even door. d.an
bie ûen de golven ·Jc een gratis
kuur aan . De houten keetjes
langs het pad, waarin onderge
stoven toiletten en Strcmdkörbe
zijn ondergebracht . ogen opeens
onverwacht armoedig. De bran
ding is al van verre luid en duide
lijk te horen: de reden is da t
Blanker Han s zijn tan den stuk
bijt op een zandplaat die voor de
kust ligt. Op de oostelijke hori
zon is het een komen en gaan

Geschil

A l l EEN DE ZIT/SlAAPKAM ER van het appartement
bleek na aankomst toegankelijk te zijn voor de rolstoel
van de heer M. En in de reisgids stond nog wel dat het

hele hotel in het Oostenrijkse Walchsee geschikt was voor rol
stoelgebruikers. Na een klacht de volgende ochtend bleek het
tegendeel, hij kon nergens terecht. Teleurgesteld keerde de
heer M. daarop naar huis terug. Bij de Geschillencommissie
diende hij een verzoek in tot vergoeding van f 1239, zijnde de
gemaakte reiskosten en de door hem betaalde logies prijs van
f644-

De commissie oordeelde dat het verwijt van de orga nisator
juist is dat klager heeft nagelaten direct na aan komst de te
smalle deuren te melden. Men heeft daardoor geen vervan
gend onderkomen kunnen zoeken. Alleen klagen ter plekke is
in de regel grond voor een mogelijke vergoeding.

In de specifieke omstandigheden van dit geval vindt de
commiss ie niettemin aanleiding om desondan ks een vergoe
ding toe te kennen. De reisorganisator moest klager f 3'8 be
talen . En dat was precies het bedrag dat voor rekening van de
kiager was gebleven nadat hij al een deel van de logies prijs
had teruggekregen.

Te brede rolstoel

Cesch illencommissie Reizen, Sunnamestraat 2.4, 2585Cl OenHaag. 0]0-]'05]10

'Veel vreemder is de
onmogelijkheid om

op Spiekeroog een
fiets te huren'

Door Cer rit Jan Zwier

Een eiland zonder vuurtoren, honden zijn n iet welkom en
op het strenge gymnasium worden de leerlingen strafin
het gareel gehouden. Maar verder is het er erg groen. Een
aflevering in de serie Duitse en Deense waddeneilanden.

D E Z EVEN ZUSTERS wor
den ze genoemd. de boog
van Oostfriese eilanden

die zich van de Dollard tot de EI·
he uitst rekken. Sommige heb
ben zichzelf vleiende bijnamen
gegeven · Norderney beschouwt
zichzelf als de koningin van het
noortkn en Spiekeroog pri jst voor hun geld. Wie niet meer
zich aan als het groent' vakantie· deugt voor land of zee. kan nog
eiland. Aan de wal liggen de ha - altijd met de veerboot mee .
ventjes die geregelde en minder Alles op zUn tijd. sch ijnt de
geregelde diensten met de eilan - hu isspreuk van deSpiekeroogers
den onderhouden. Veerboten. te zijn. Vroeger moest men als
die alleen bi j hoog water hun zeeman of walvisjager de kost
taak kunnen verrichten. varen verdienen, maar tegenwoord ig
slechts één of twee keer per dag . word t men door het toerisme
op steeds wisselende tijdstippen. slapende rijk. In de loop van een
naar de overkant. Slechts Bor- halve eeuw is een on vruchtbare
kum. Norderney en Langeoog hoop zand in een welvarend va
beschikken over vaargeulen die kanti eparadi js veranderd. De be
ook bij laag water diep genoeg diening aan het loket , waar kof
zijn . De uitgang van bi jna al die fle en grocs worden gescho nken.
haventjes eindigt op -siel: Ness- en reusacht ige knakworsten
me rstel (Baltrum) . Benserai el worden geserveerd . is zó traag
(langeoog). Neuharlingersiel dat sommigc passagiers nog in
(Spiekeroog) , Carolinensiel de rij staan als we de haven bin-
(Wangerooge) . Sid betekent zijl. nenlopen. De schri jver van mi jn
ofwel afwatenngssluis . He t lage reisgids over de Oostfriese eilan 
en waterri jke Friesland en Gro- den beklaagt zich ook over deze
ningen bezitten hun eigen para · traagheid: Spiekeroog was het eni·
de van havenstadjes en dorpen ge eiland dat na un jaar tijds zijn
die op -ztjl eindigen: Delfzijl. vragen n~'niet had beantwoord.
Munnfkczul . Lauwerzijl. Oude Op de kade heerst het gebrui-
Bildtzijl enz. keli jke gestoethaspel met fie'tsen

Neuharlingersiel reikt ook en karretj es en elektris che wa
nog eens de hand aan Harlin- gentjes dat ik van and ere autolo
gen. vanouds het startpunt voor ze eilanden ken . Bij het begin
de reis naar Vlieland en Ter- van het dorp staat een rond wit
schelling. bord met rode rand waarop een

Niet alleen de eilanden. maar auto en een motorfie ts zijn afge
ook de kuststrook is een domein beeld. Aangezi en de loopplank
voor kuurgasten. En van de boot ongeschikt is
waarom ook niet: hier .----""'- voor autovervoer. ver-
waait eveneens een moed ik dit bord een
therapeutisch e voorbeeld is van 10-
zeewind en ook kale humor. Een ca-
hier kan men ve- fé aan de havenweg
Je glazen zout heet Blanker Hans.
water per dag een onbegrijpelijke
drinken om de naam voor wie niet
ingewanden te weet dat daarmee de
pekelen . Vanuit Noordzee-bij-storm
het Kurhaus. dat aan bedoeld wordt. Het
het hav-entje van Neu- centraal gelegen Hotel In-
harlingersicl grenst, zien de selfiieden zou wel eens de geest
gasten bi j helder weer Spieke- van het eiland kunnen vertolken.
r002 op de kim liggen. Zien zij Het dorp. dat uit zijn winterrus t
ook al wat ik. vanaf het dek van ontwaakt, maakt een plezren ge
de veerboot. met steeds grotere en genoegli jke ind ruk. Smalle
ongeru stheid ga vermoedcn?Dat straten: grote huizen , in vele vor
Spiekeroog een eiland zonder men gebouwd; een houten
vuurtoren is? Een eiland zonder spee lgoedkerkje in het centru m;
vuurtoren is als een café zonder een kuur complex aan de rand ;
bier, schreef ik al eens eerder een handvol hotels: twee han
over het in dat opzicht eveneens denvol winkels; twee ma neges :
teleurstellende Langcoog. Waar één molen en geen vuurtoren .
moet een eiland anders zijn Vele huizen zijn met groene
identiteit aan ontlenen? Die ont- houten gevels uitgerus t. wat het
leen je niet aan het strand of de dorp een Zaans uiterlijk geeft .
duinen of het schelpenmuseum
pje of het visrestaurant. want die
tref je op elk eiland aan. In het
verleden was er alle aanleiding
voor de bouw van een eigen
Brandaris of Lange Jan geweest.
want de kroniek van zowel Lan
geoog als Spiekeroog kent vele
schipbreuken. Op de grens van
de bewoonde duinen en het oos
teli jke lage zan dgebied verheft
alleen een turbomolen zijn kale
staketsels in de luch t. Zouden
deze hoogbenige propellers .
waarvan de Oostfri ese kust ver
geven is. al in de ti jd van Cervan
tes hebben bestaan. dan zou die
zijn D~n Quichotte nooit tegen
windmolens hebben laten vech
ten. Aan de westkant van het
dorp steekt een donkere wigwam
boven de rode daken uit . maar
die vorm wijkt wel erg af van het
traditione le vuurtorenmodel.
He t. kan natuurlijk zijn dat de
signers zich nu ook op deze sec
tor hebben geworpen, zoals alles
tegenwoordig nieuwe jas jes
kri jgt aangetrokken. van aanste
kers tot doodskisten en van com
puters tot lampen. Als ik de tent
later op de dag inspecteer. blijkt
het om een katholiek gods huis te
gaan met een dak van koper. een
voering van hout en een altaar
van smeedijzer.

Aan boord heerst op deze
mooie maartse dag een ontspan
nen sfeer. Door het bootreisje,
dat maar een half uur duurt.
hebben de mensen het gevoel
da t hun zorgen op het.vasteland
achterblijven. iemand staat er
kennelijk bij stil dat in oude
godsdiensten de overtocht naar
een eiland de reis van de ziel na
het aardse leven symboliseerde.
Zelfs aan het luidruchtige ge
drag van een groe pje jongelui,
dat al om half elf 's morgens de
doppen van de bierflessen laat
knallen , wensen de passagiers
geen aanstoot te nemen. Ik vraag
mi j af of het om Spiekerooger
dorpsjeugd gaat of om leerlin
gen van de eilander kostschool.
In een regionaal blaadje over
Neuharlingerland en omstreken
las ik dat (bemiddelde) ouders.
die geen raad meer wisten met
hun dwarse zoon of dochter.
hem ofhaar voor de keus stellen:
ee n baan gaan zoeken of de
school afmaken op Spiekeroog .
Dan kozen zij meestal eieren.. ,


