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De ontbijttafel vinden we de
volgende morgen gedekt in
de Schepenzaal. Het officiële
restaurantgedeelte aan de
achterkant van het hotel , ook
weer met een hoog balken
plafond. Koper en aardewerk
sieren de houten lambrize
ring. Hoewel we nog geen
vijftig kilometer onder Rot
terdam zitten. hebben we
toch het gevoel al in zuideli]
ker sferen te geraken. Er
hangt een boerenbelgische
gezelligheid. en ook het ont
bijt is al niet echt Hollands
meer. met zo'n reuzenpot
bessenjam op tafel en die
harde broodjes. In de gang
kwekt een gezelschap dames
voorbij dat . na koffie in het
café, naar de Pausenkamer
opsti jgt om te vergaderen.
Over een paar maanden
biedt Goedereede en omge
ving natuurlijk alle extra 's
van het strandleven. maar
De Gouden Leeuw verraadde
al charme op een steenkoude
dag in februari .

DeGoutkn Leeuw, Markt ·u
Goedereede Tel. 0187-491371
LogiesmetontbijtJ 40 perper
soon. DagschotelJ Ij.5 0.

Geen probleem. Alle trappen
in De Gouden Leeuw op en
je komt in een appartement
waar een televisie staat: 'Als
we straks het licht maar uit 
doen: En zo zien we, behal
ve alle kamers , ook nog het
vijfpersoons zolderapparte
ment met twee slaapkamers.
een zitkamer en een eigen
badkamer met ouderw..ets
ligbad. Onder het schuine
dak ploffen wij op twee lede
ren bankstellen en kijken
over het plastic boeketje op
tafel heen naar beelden op
een twintig jaar oude kleu
renbak. Vanuit het dakraam
zien we ver beneden het be
vroren haventje. waar een
sliertje lampjes is opgehan
gen om schaatsers bij hun
laatste rondjes bij ee.ächten.
Dan zakken we afnaar onze
eigen kamer. Tevreden
schuiven we tussen de strak
gesteven lakens en prijzen
de deken. die hier gelukkkig
nog niet is vervangen door
zo'n makkelijk modern syn
thetisch dekbed waaronder
je maar ligt te zweten. Ook
het dikke veren kussen be
valt ons goed. Dat we de rest
van de nacht de bedspiraal
als een hangmat om ons
heen vcelen. nemen wi j voor
lief.

Omdat we na het eten graag
een voetbalwedstrijd zouden
bekijken, maar nergens een
televisie zien staan, vragen
wij . beschroomd- ofwe
misschien toch ergens...

kleine vissethuizen gaan we
snel terug naar het hotel.
Het is gewoon te koud. Van
afde Markt schaatsen dappe
re Goedereedenaren kilome
ters ver de weilanden in . 's
Zomers kun je de toren op
en de molen in , maar nu ver
schansen wij ons liever in
het café. We treffen de gast
vrouw in gezelschap van fa
milie ofdorpsgenoten. in ie
der geval goede bekenden en
er klinkt swingende Brazili
aanse muziek. We bestellen
de dagschotel van flj.50.
waarbij we kunnen kiezen
uit 'Goulash met rijst' ofGe
bakken mosselen met frites' .
We kiezen voor het laatste,
en als we de whisky -saus een
beetje opzij schuiven, prik
ken we een heerlijk vorkje
met uitjes opgebakken mos
selen en verse patatten. Voor
ijs toe vinden we het te koud.
maar er is niets anders. Dan
maar een drankje bij de kof
fie.
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Een aardige blonde 'gast
vrouw geeft ons de sleutel
van de kamer. Kruipdoor
sluipdoor. langs antieke te
gels en merkwaardig samen
geraapt meubilair vinden wij
de weg naar onze kamer op
de eerste verdieping. Het
ruikt overal een beetje naar
eten. Tien kamers telt het
hotel. En aangezien van al
die kamers de deuren harte
lijk open staan. en wij boven
dien de enige gasten zijn,
piepen wi j onderweg onge
geneerd overal even naar
binnen. Daardoor kunnen
we nu met een gerust zeg
gen : alle kamers zijn even
leuk. Ofeven sober en geho
rig, zo u wilt. Maar voor veer
tig gulden per persoon, in 
clusiefontbijt is het ons
mooi genoeg. In alle vertrek
ken staan stalen bedden met
spiraalvering: jeugherberg
bedden noemen wij ze on
dertussen. Een trekkoord in
het midden voor het grote
licht, en ter linker zi jde één
leeslampje. Op alle bedden
een sprei met bloemetjes en
bijpassende gordijnen. Over
al een ouderwetse kerarnieke
wasbak met warm en koud
stromend water, en op een
tafeltje het oude èn het nieu
we testament voor het grij
pen. Douche en wc zijn voor
iedereen op de gang. Ook
enigszins oud en vervallen,
maar schoon en voorzien
van een lekker opgestookte
verwarming.
Na een ommetje langs de ha
ven . de mooie kerk en piep-
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D E E IGE NEDER
LANDSE geesteli jke die

het ooit tot paus heeft ge
schopt heeft er gewoond.
Zegt men. ofhet waar is of
niet, Hotel de Gouden
Leeuw in Goedereede heeft
nog steeds een Pausmkamcr.
waar vergaderingen en brui
loftsmaaltijden worden ge·
houden. En ofAdrianus Flo
riszoon Boeyens I die in 1522

tot Paus werd verkozen. nu
werkelijk in het pand heeft
gewoond of niet, hi j was echt
ooit pastoor in Goedereede.
Zo oud is het hotel dus al.
Een middeleeuws pand in
een middeleeuws stadje
waar je op iedere straathoek
stil kunt staan bij een histo-
risch hoogtepuntje: een mo-
len uit 1791,kiezels uit de ijs
tijd . een enorme stompe to
ren van 1512. Toch is het aar 
dige van Goedereede dat het
niet zo overgerestaureerd is
als vele andere pronkstuk
ken van Monumentenzorg.
Het Zuidhollandse stad je.
dat midden op de westpunt
van Goeree Overflakkee op
zo'n vijftien kilometer af
stand van zee en strand ligt,
is hier en daar nog gewoon
een beetje slordig en verval
len.
Net als ons hotel trouwens.
De pui van De Gouden
Leeuw is onmiskenbaar me
numentaal , maar ook have
loos. En het klinkt misschien
gek . maar wij worden altijd
een beetje vrolijk van Oud en
vervallen. Met het bijbeho
rende gevoel van NI4 gaan we
wat belet.'en... doen we de
voordeur open en stappen
binnen in een bruine kroeg
met een zv..art-wit geblokte
marmeren vloer en hoge bal
kenzoldering. Een forse bar.
tafelties met tapijtjes en alle
authenthieke versierselen
aan wand en plafond die bij
zo'n oud café horen: een wa
genwiel, schemerlampen
met roodgeruite kapjes , ko
peren garnituur en schilde
rijen. Op een.vande.uftls
staat een stapel spelletjes en
~OOT de planten wordt goed
gezorgd, want de meeste zijn
manshoog.

Goedereede
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slaapkamer. Helemaal aan het
eind van de fraaie route staan
drie solide woningen dicht bij el
kaar; een bord bij de toegangs
weg meldt dat je er zelfs kunt lo
geren. nat lijkt me een goed idee
voor een volgende keer. Ik trek
de bontmuts diep over de oren
en neem nog even een kijkje op
het strand. Een harde wind
blaast over een wielende ijszee
en rukt aan het helmgras. De rij
en palen die ver in zee steken
zijn omhuld door een dikke laag
ijzel. Boven dit tafereel uit de
poolstreken hangt een fletse zon
die toch genoeg kracht heeft om
alles te laten blinken en blikke
ren.

De andere dorpen op Sylt zijn
variaties op het nu bekende stan
daardgegeven van landhuizen
met rieten daken. Keiturn straalt
eenzelfde luxe uit als Kampen.
Het ligt aan de oostkant, in het
groene Sylt, waar de bomen en
weilanden een contrast vormen
met het kale duinlandschap van
de rest van het eiland. De zomer
paleizen, die aan de wadkant zijn
gebouwd. zijn vermoedelijk het
eigendom van captains of indus
try, reders en speelbankters. Dor
pen als Kampen en Keiturn win
den er geen doekjes om: Sylt is
een vijfsterren-eiland.

De tegenpool van list is H ör
num. Het ligt op het puntje van
de zuidelijke spinnepoot die Sylt
naar Amrum uitsteekt. Een ele
gant rood-witte vuurtoren be
heerst het silhouet, zoals dat
hoort bij een kustdorp. Uiteraard
is er tevens plaats ingeruimd
voor een Kurhaus. En eveneens
voor een kazerne, wat minder
vanzelfsprekend is. Wat in het
havenkwartier opvalt , zijn de
witte huizen met leien daken.
Gelukkig maar dat niet heel Sylt
schuilgaat onder een knus rieten
dak! Ook hier is alles in de ban
van Koning Winter; de veerboot
naar Amrum heeft er zelfs de
brui aan gegeven. Voor de kust is
het niet zo gek dat zij in een
klem van ijs gevangen zit - het
zandverlies. dat op de zuidpunt
enorm is, zal nu vermoedelijk
iets minder groot zijn .

In Het roestige ankerlegt de beo
snorde barman mi j uit dat het ei
land baat heeft bij mooie zomers
en strenge winters. Is het zon
nig . dan brengen toeristen veel
geld in het laatje . Is het Siberisch
koud. dan is de afslag gering en
hoeft er minder zand aange
voerd te worden. Begrijpt u wel?
Ganz einfach. Ja. dat is duidelijk.
Zo blijft de geldbuidel rond en
dik. Wat ik nu ook heel goed be
grijp. is dat de volksheld van Sylt
een man is die een belasting
ambtenaar heeft vermoord.
tnfo: Bädergemeinschafi Sy/t. tel.
0465l-Z2450.

Vlieg rond de wereld vanaff 3.100,-
R ond de globe vliegen? Dat kan al vanaf f 3.100.- met een Global Explorcr Ti cket

als u voor 30 juni a.s. vertrekt. Del 06..93 13 voor de: brochure met alle noodzakelijke

informatie en tarieven voor de rest van herjaar. Of ~1 vliegensvlug naar uw reisagent .
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eigen waddeneilanden worden
geserveerd - gebakken schol. vis
sticks en kibbeling (vispatat) 
steken daar zeer povertjes tegen
af

Hoewel List zich graag affi
cheert als de noordelijkste plek
van Duitsland, reikt het land in
werkelijkheid nog een eindje
noordelijker. Boven List kromt
zich de Ellenbogen. een be
schermd natuurgebied dat al
ruim twee eeuwen in particulier
bezit is. Op de weg erheen is een
grenspost met heuse slagboom
ingericht, waar de bezoeker en
tree rrioet "betalen . Althens. In

het seizoen dat er echt iets te ver
dienen valt. Bij mijn aankomst
staat de slagboom open en is de
grenspost dicht. Zo zie ik dat
graag. Onderweg kom ik twee
keer langs een huis met een
vuurtoren. De aanblik is heel ro
mantisch; ik vraag mij alleen af
of de bewoners het werkeli jk
prettig vinden, al die avondlijke
lichtexplosies in hun woon- en

DUITSLAND

Toerisme

•

speciale hondm stranden. Dat be
leid valt zeer te prijzen. Op Ne
derlandse stranden loopt de bad
gast immers een grotere kans
bruin te worden door een honde
drol dan door de zon .

Op de noordpunt vertoont het
dorpje List hetzelfde beeld van
rieten daken in een duinland
schap. De kade van het haventje
is overdekt met een kermisach
tig assortiment van kramen en
souvenirwinkels. De haven zelf
is stijf dichtgevroren. Buiten
gaats toont zich een witte woes
tijn van schotsen en opgestapeld
Ijs. Ik gebruik de lunch in het
Oude Bootshuis. Natuurlijk. al
les is kitsch in deze ruimte vol
netten. drijvers, wanden met
zeetaferelen. een toilet voor Was
sermö nner en Nixen (waternim
fen) . en een bar die in een
scheepje is ingericht. Echter,
daar staat een weelde aan visge
rechten tegenover die op het bes
te sm örgásbord niet zouden mis
staan. De visschotels die op onze
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en harde broodjes houd ik de
matigheid echter hoog in het
vaandel. Mijn volgende gang is
immers niet naar het golfslag.
bad en de massagetafel. maar
naar de wereld tussen wad en
strand.

Het bezoeken van een bad
plaats buiten het seizoen heeft
zo zijn eigen charmes. Koning
Winter heeft Sylt in een houd
greep. Het ijs ligt hoog tegen de
Hindenburgdam opgestapeld.
Slechts een handvol wandelaars
waagt zich op het winderige en
met broze ijsschotsen bezaaide
stránd. Het gaat waarschijnlijk
om dagjesmensen, want de be
volking zelf blijft liever binnen:
Drin"tn sitU " die [nsuJancr und
zählen ihr Geld. Der Mensch vom
Festland geht im Orka" spaz ieren
und meÎnt, das »rässe so sein au!
Sylt.

Een plaatsje als Kampen, een
kilometer of negen ten noorden
van Westerland, verkeert in die
pc winterrust. Een fraaie zwart.
wit gestreepte vuurtoren houdt
de wacht bij een opeenhoping
van grote rietgedekte huizen.
Het gaat vaak om landhuizen
van kolossale afmetingen, ge
flankeerd door ondergrondse ga
rages . In vergelijking met Kam
pen zijn Blaricum en Laren
maar bescheiden nederzettin
gen . De meeste woningen zijn
van recente datum, al hebben ze.
met hun afwisseling van platte
en spitse dakgevels. het tradi-

tionele uiter
lijk van het
Noordfriese
buitenhuis . De
eigenaars, le
den van de so
ciale topklasse
die Sylt in de

jaren zestig hebben ontdekt. ver
toeven in dit seizoen in hun
stadshutzen. Galerieën en res
taurants liggen verspreid door de
woonwijken heen. Buhne 16 is
niet de naam van een toneel
groep maar van het roemruchte
naaktstrand ten westen van
Kampen (BlIhne betekent golf
breker). Overal in de rekken met
ansichtkaarten hangen de foto 's
van welgevormde blote dames.
En van gearmde heren, die hun
met zand bespikkelde achtersten
aan de camera tonen. Een ti jd
lang is deze opdringerige naakt
heid het visitekaartje van Sylt ge
weest. Wie op de kaart kijkt . ziet
trouwens iets merkwaardigs: be
halve naaktstranden. kent Sylt
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hulsel steken drie pijpen uit die
overdag voortdurend stoom af
blazen. Wat een contrast met het
oude kuurhuis! Dit elegante wit
te gebouw, waar in nu het casino
is gevestigd, is met zijn gewelfde
torens en leien dak een sieraad
van het dorp.

In mijn knorrige gids lees ik
dat andere eilandbewoners dit
centrum al lang tot ontploffing
zouden hebben gebracht. Maar
op Sylt haalt men de schouders
op : waarom zou je iets leli jks
door iets moois vervangen als je
weet dat de branding steeds
dichterbij komt? Heerst er op
het eiland misschien een soort
ondergangsstemming? Zou dat
de reden zijn dat het in het re
cente verleden naam maakte' als
een vrijgevochten vakantiepara
dijs , een Saint-Tropez aan de
Noordzee?De naaktstranden bij
Rantum - Zanzibar en Samoa 
willen overigens niet aan Franse
maar aan tropische oorden her
innerd worden.

In mijn keurige. goed-bllrgerlij
ke hotel is van een laat maar
waa ien-stemming overigens
niets te merken. De paar gasten
nemen 's ochtends plaats aan
een tafel met zilveren bestek en
kaarslicht . Het ontbijt kan tot
twaalf uur genuttigd worden.
want de directie is dolop langsla·
pas. zoals ze ons schriftelijk laat
weten. Wie dat wil. kan de dag
beginnen met champagne, ge
rookte zalm, rosbief en Franse
kazen. Na zo'n ontbijt komt men
natuurlijk heerlijk ontspannen
in het kuurhuis aan. Met koffie

Een sjiek halfeiland

gestelde kuurgast hier een be
kende verschijning is. Zijn gou 
den oorhangers. die de vorm
hebben van Sylt, iets voor haar?
Zou hij blij zijn met barnstenen
manchetknopen, gevat in plati 
na? Kopen zij hun sjieke sportie
ve kleding misschien bij Bruno
Banani. die not fot <verybody op
zijn winkelruit heeft staan? Wes
terland lijkt de vergrotende trap
van het sjieke Norderney te zijn .
Toch ontbreken de Mcüonald's.
de Bierstube en de braadworst
speciaalzaak niet. In de Frie
driehstrasse en Strandstrasse
worden geheimzinnige drankjes
geschonken als Pharisäer (koffie
met rum) , Lumumba (chocolade
melk met rum) en Sylter Welle
(zeewater met rum?) Namen als
[ensen. Rasmussen en Knudsen
wijzen erop dat Denemarken
naast de deur ligt. Het nieuwe,
aan zee gelegen Kurmittelhaus
zou op een industrieterrein niet
misstaan. Boven het ijzeren om-

Sylt, de enige plek waar een automobi list
zeeziek uit de trein kan stappen

Algemeen Dagblad

Door Gerr it Jan Zwier

Niets is er over van de zo
merdrukte op sylt. Bezoek
aan een Duits halfeiland in
de greep van de winte r, een
aflevering in de serie Duitse
en Deense waddeneilanden.

L

S
YLT BEHOORT TOT de
grilligst gevormde eilanden
in het Nederlands-Duits

Deense waddengebied. De
naam, die op zijn Deens als suult
wordt uitgesproken. herinnert
aan het eveneens Deense sild
(haring). Ooit was de economie
van deze Duitse periferie ge
bouwd op het zilver van de zee.
Op de kaart lijkt het eiland niet
op een haring maar op een aan
gevreten paddestoeltje waarvan
de hoed op een flinterdun steel
tje rust. Dat steeltje is de Hin
denburgdam die het eiland sinds
192.7 aan de wal heeft vastge
klonken. Op de dam ligt geen as
falt maar een spoorlijn. De auto
mobilist. die Sylt wil bezoeken.
rijdt· soms achterstevoren . op
een wagon over de dam heen.
Zijn voet rust op het rempedaal.
want de wind kan in deze kust
wateren flink tekeergaan. Waar·
schijnlijk is Sylt de enige plek ter
wereld waar een automobilist
zeeziek uit de trein kan stappen.

Sylt is overigens niet het eer
ste waddeneiland dat met het
vasteland werd verbonden. Wie
een blik werpt in de eerste Bosat
las uit 1877. ziet tot zijn verba
zing dat Ameland een aftakking
is van Friesland, alsof het land
een jong heeft geworpen. De
dam. die in 1872 in verhand met
landaanwinning werd aange
legd. ging tien jaar later door
stormgeweld verloren. Hoewel
Rijkswaterstaat later herhaalde
lijk plannen koesterde om de ou
de situatie te herstellen. kwamen
die niet verder dan de tekentafel.
Overigens zijn ook het Duitse
Nordstrand, dat ongeveer hon
derd kilometer beneden Sylt ligt .
en het Deense Römö halfeilan
den geworden.

Tweeduizend jaar geleden
vormden 5ylt en de naburige ei 
landen föhr en Arnrum nog één
geheel. In de eeuwen erna moest
het eiland steeds meer land aan
de zee prijsgeven. Het huidige
puzzelstukje. dat Sylt heet. is het
resultaat van die maritieme
vraatzucht. Elk jaar verdwijnt er
weer wat meer van het eiland in
de kaken van Neptunus. De aan
leg van strekdammen en strand
kades heeft niet echt geholpen.
Tegenwoordig ro~e en in

zomer riRr u.n SU Ipleties de
1..-v schade te herstellen die in de

• winter is áangericht. hl het re
cente verleden van 5yh tuimelde
menig huis en restaurant over de
rand van het weggeslagen duin.
Er zijn heel wat plekken aan te
wijzen waarover een huiseige
naar zich ernstige zorgen moet
maken. Eén van de bekende an
sichtkaarten op het eiland toont
de afslag bij Kampens Rode Klif:
daarop zie je hoe in een tijdsbe
stek van twintig jaar een uitspan
ning gevaarlijk dicht aan de rand
van de afgrond is genaderd.
Waait er een stormwind uit het
noordwesten, dan wordt het wa
ter flink tegen de dam opge
stuwd. Op zo'n moment komt
goed naar voren dat de Hinden
burgdam niet in alle omstandig
heden een zegen is. De kans is
namelijk groot dat de automobi
list . die toch al beroerd op het
station aankomt, bij het uitstap
pen meteen tot aan zijn enkels
in het zeewater
stapt.

Door de
dam is Sylt het
enige echte au
to-eiland in het
Duitse wad
dengebied ge-
worden. Weliswaar is ord
strand, dankzij de snelweg over
de dam, nog toegankelijker voor
het autoverkeer, maar dit eiland
zonder-strand is bij toeristen
veel minder in trek. Ruim tien
jaar geleden voerden de treinen
in het hoogseizoen gemiddeld
2000 auto's per dag aan; dat ge
tal is inmiddels verdubbeld. Van
daar dat het twaalfduizend inwo
ners tellende Westerland - dat is
de helft van de totale bevolking .
met dezelfde problemen kampt
als veel grotere steden op het vas
teland: smog bij stil. zomers
weer en gebrek aan parkeer
ruimte. Om die reden is men er
geen voorstander van dat er
naast de rails een autoweg wordt
aangelegd. Dat de Deutsche
Bundesbahn daar ook niets voor
voelt, heeft vermoedelijk een an
dere achtergrond: niemand raakt
graag zijn gouden handel kwijt.

Zelfs in Duitse gidsen wordt
niet hoog van Westerland, het
mondaine centrum van Sylt, op
gegeven. Het silhouet van deze
plaats wordt door torenflats en
een televisiemast beheerst. Voor
de architectuur heeft niemand
een goed woord over. En inder
daad, de witte woonblokken, de
winkels met fantasietorens. de
talloze hotels, café 's en winkels
in deze stad zullen niet gauw als
een cultuurmonument gekces
terd worden. Westerland ver
toont het internationale gezicht
van een oord dat volledig op toe-
ris me is aangewezen. De vele ju
weliers en de ruim bemeten apo
theken geven al aan dat de wel-
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