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Het Nova Zembla
van Nederland

Door Gerrit Jan Zwier
ERSCH ELLI NG
ONTWAAKT langzaam uit de
winterrust. In de haven
dobberen alweer de eerste
scheepjes van geharde zeilers.
De veerboot brengt toch al enige
tientallen toeristen naar he t gelukz alige eiland dat Sin t-Bran -

T

daan ooit aan de einder za g op-

doemen. De bankjes op het promenadedek aan stuurboord,
waar de westenwind niet merkbaar is, zitten vol: verwachti ngsvol heffen de passagie rs hu n bleke gezichten naar het koesterende zonlicht. Natuurlijk, he t is
koud en winderig op de kade.
maar wat een leegte en rus tl
Straks. over vier maanden. als de
zomervakantie aanb reekt , is het

Een reis over water geeft je het ware
vakantiegevoel; je laat de zorgen op het vasteland
achter en ziet het oord van verlangen steeds
helderder uit de golven oprijzen. Terschelling aan
de vooravond van de krokusvakantie, nu nog een
eiland vol rust en stilte.

met die rust gedaan. Dan steekt

de jeugd in dichte drommen de
Waddenzee over om op Ter schel-

ling het feest van de vrijheid te
vieren . Dan overstemt de disco
de dreun van de branding.

DE

BAN K voor café Het wa-

. ktnd oog is nog leeg. Op mooie
dagen zitten daar oud-zeevaar ders die hun licht over heden en
verleden laten schi jnen. Zij hebben dan goed zicht op het volk
-dat net aan land is gestapt. In af
gelegen havens aan de Noorse of
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Schotse kust zie je altijd wel een
bankje op de kade staan. lederëên wil graag weten welke kostgangers er in de buurt rondscharrelen. En al bedraagt het
aantal overnachtingen op Terschelling inmiddels een kleine
twee miljoen per jaar, toch willen
de oud-zeelui nog steeds graag
weten wie er van boo rd komt.
Vanaf het havenkwartier Io-

pen de straten omhoog naar het
dorpscentrum. Daar heerst al
ruim vierhonderd jaar de onverzettelijke Brandaris, de trouwe

.wach ter, die eer bewijst aan de
legendarische Ierse monnik
int-Brandaan. Hoewel de toren
.vcor toeristen gesloten is, moll g~h journalisten er soms een
~ !I!1\qe nemen. Wat een geluk dat
- de Brandaris over een lift beo

11·

schikt! Bovenin zit het personeel
gekluisterd aan beeldschermen

ters. De juiste omschrijving van

de functie van de Brandaris is te.
genwoordig: Centraal Meldpunt
Waddenzee. Overigens spreekt
men niet meer van vuurtoren wachter. maar van zeeverkursbegeleider. of nog eigentijdser van
YTS-operators (Vessel Trafilc
Operators).rl
1 .. ,.,.
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H ET H E E FT wel iets. een
(1

dorp met ëen vuurtoren. Waar de

kerk het licht ontsteekt in de
duistere doolhofvan de ziel, daar
bindt de vuurtoren de strijd aan
met de inktzwarte buitenwereld.
Zoals ook een eiland iets eigens
heeft. Je bent als inwoner van
Oosterend of west-Terschelling
niet allereerst een dorpeling,
maar vooral de bewoner van een
eiland. Wie niet meer deugt voor
dorp of stad. voor land of zee.
kan nog altijd kiezen voor de gul<Iëïi middenweg van een eiland.
..1lat Terschelling en Wmem
Brrentsz iets met elkaar hebben,
was nooit een geheim. De Zee vaartschool - nu Maritiem Instituut geheten - is naar hem vernoemd. Het cultuurhistorisch
'm useum draagt zelfs de naam
.van 't Bekeuden Huys. Dat de
wieg van Baren tsz op Terschelling heeft gestaan. word je nu
van alle kanten duidelijk ge·
maakt. Affiches op de ramen deJen mee dat het museum uitvoerig aandacht schenkt aan diens
poolreizen. Er is zelfs een fietsroute uitgezet langs glazen panelen waarop de overwintering als
een beeldverhaal wordt samengevat. In Formerum eert men
Barentsz me t een monument.

REIZEN

Oe Brandaris, hét ken merk van Terschelling.

Het Behouden Huys is bij Oosterend nagebouwd. op de plaats
van het voormalige Veldbiologisch Station. Het eiland heeft
zich omgedoopt in het Nova
Zembla van Nederland. een bijnaam die men beter niet al te
lang kan volhouden. Want Nova
Zembla heeft de toeri st niets te
biede n. zoals Hendri k Tollen s.
die in 1819 een heldendicht over
de overwintering schreef, al besefte:
Hier heeft de wintervorst zijn ze-

oonbiedingen verzam eld door toeristiek
,
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der een tekening uit het scheepsjournaal van Gerrit de Veer staan
enkele dichtregels en daaronder
prijkt de naam van de sponsor.
Pokde kaarten zoek ze op/d' grenzen van de wereld/waar bevroren
namen/un witte waan markeren.
Pak de kaart? Moet ik op deze
winderige plek de namen van
Waaigat en Kaap Troost opzoeken? Ik rij verder naar Midslandaan-Zee en buig na een paar kilometer af naar Fermerum. On derweg stap ik geregeld af bij
een nieuw paneel , dat doorzichtig maar toch opvallend in het
duinlandschap staat. Eenjongensboek dat werkelijk is gebeurd, is
een regel die hout snijdt.Aan de
Molenweg kom ik de eerste lammetjes van dit jaar tegen.
Sinds de kunstmatige inseminatie ook in de wereld van het
wolvee heeft toegeslagen, zijn zij
helaas geen echte voorjaarsboden meer. Koffiemolen heet de
molen, waar dus koffie geschonken wordt. Het is even zoeken
naar de Cranberrywijnmakerij,
maar die is om voor de hand liggende redenen nu gesloten. Op
een bord bij de ingang wordt het
succesverhaal van deze veenbes
uitgebreid uit de doeken gedaan.
Van de bes wordt niet alleen wijn
en jam gemaakt, maar ook compote, siroop, thee , azijn en likeur. Knient~e(Konijntje) is een
eerlijke duinkruidenbitter. Ernaast
prijkt het bericht dat moderne
onderzoekers iets hebben ontdekt dat in de volksgeneeskunde
allang bekend was, namelijk dat
cranberries heilzaam zijn voor
de urinewegen. En warempel,
ook Willem Barentsz maakt
weer zijn opwachting - hij is de
naamgever van een stoere brandewijn . Aan deze held dragen wij
deze oeroude eilander drank op
luidt het onderschrift. Hoe oud
is oeroud?
Het staat in ieder geval vast
dat Barentsz nooit een kopje
veenbessenthee of veenbessenbrandewijn heeft geproefd. De
cranberry spoelde pas in de eerste helft van de negentiende
eeuw op het eiland aan.

I N H ET verleden deden zich
soms nog andere mogelijkheden
voor om het wijnglas te vullen.
Zo ging in t9'O de West Aleta,
een Amerikaans stoomschip, in
de golven ten onder. Daardoor
spoelden 31.000 vaten landwijn
en port op het Terschellinger
strand aan.
De eilanders zijn nog steeds
kien op jutten. Hoewel ze tegenwoordig. dankzij hun radio's en
jeeps snel ter plekke ziln. vindt
er zelden meer een lucratieve
vondst plaats. Daarom blijft men
'ZOekennaarde goudschat van de .Lutine. een Bngels fregat dat bi}
na tweehonderd jaar geleden
reddeloos verloren ging. Ik kom
achter het mooie boerderijendorp Hoorn langs , waar Hessel
weer elke avond in zijn muziekeetcafé De Groene Weide zijn
meezinger Terug naar Terschelling ten gehore brengt. Bij Oosterend is er weer geen ontkomen
aan: een bordje wijst gebiedend
naar het Behouden Huys. Na tien
minuten fietsen zie ik een regenton achter een duinrand te voorschijn komen. Het is de schoorsteen van een somber grijs gebouwtje . Dit Behouden Huys is
Foto Karel Zwant-nll,ld door vrijwilligers in elkaar gezet.
Op het eiland gaan
nu vele stemmen op
om deze attractie ,
rl~J"!iUINÇ
waar in het vakanDjt jaar in lid teken van Wittem Barentl
tieseizoen rondlei dingen worden gehouden. werkelijk
te behouden.

en microfoons. Het aandoen van
het zwaailicht is slechts één van
de taken van de vuurto renwach-
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telopgeslagen!
Hier is zijn erf.
zijn rijk! hier zijn
geen lentedagen.
Niet alleen 1996
maar ook 1997 staat
in het teken van deze Terschellinger
sch ipper. In zekere
Midsland
zin is dat wel terecht; zijn derde
zoektocht naar de
noordoostpassage,
die in 1596 begon.
werd namelijk ge·
volgd door de eerste
overwintering
in
West T~t1,h~ mng
het poolgebied. die
tot ju ni t597 zou
duren, en vervolde beurt. De laatste wordt ook
gens door een spectaculaire slee- wel de Columbus van het Noorpentocht.
dengenoemd, al lijkt me die bij.
Hij wil door 't ijzig Noord naar naam rijkelijk overdreven. Barentsz ontdekte weliswaar Spits't zengend Oosten heen.
Langs Nova Zemblaas kuS!, in bergen en Bereneiland, maar dat
ware n slechts buitengewesten in
storm en sneeuwverloren,
Wil hij naar China voort. en vergelijking met de Nieuwe We·
reld. Bovendien was Nova Zemd'Indus opgaan sporen.
Dit zijn nog enkele regels die bla al vóór Barentsz' overwinteTollens aan de reis van Willem ring bij cartografen bekend. Zijn
Barentsz, Jacob van Heemskerck naam verbleekt eveneens bij die
en [an Cornelisz. Rijp wijdde. van andere Nederlandse ontdekDoor zijn gortdroge nuchterheid kingsreizigers als Abel Tasman
heeft het scheepsjournaal van en Jacob Roggeveen.
Gerrit de Veer een grote dramatiDe expositie in het museum
sche kracht. Tollens voegt er in toont nog eens aan dat het er Bazijn heldendicht juist veel emo- rentsz niet om ging de topograties aan toe. Hij laat de zeelui. fie van noordelijke kusten te verdie allen vrijgezel waren, zelfs rijken met namen als Zwarte
jammeren om hun vrouwen Hoek, Kaap Troost, IJshaven of
kin deren. Nee, dan De Veer. die Waaigat. Hij wilde naar China
zich aldus tot het landsbestuur voort, naar de schatkamers van
richt:
Cathay. Uiteraard ontbreekt de
Mijne Heren. De kennis der zee- beroemde Schoolplaat van de Vavaart overtreft in nut alle andere derlandse Geschiedenis niet - daarop zien we hoe met bontmutsen
kunsten ...
Je moet maar durven! Want getooide mannen een ijsbeer
wat is het nut van een reis die met musketten en speren aangeen goud en specerijen oplever- vallen. In een panoramashow
de maar slechts mutsen van vos- van tien minuten wordt het hele
senbont en haardkleedjes van verslag van Gerrit de Veer bonijsberenhuid? En waarbij een dig samengevat. Het was een bijschip verspeeld werd in de witte zonder avontuur, zegt de commentaarstem aan het eind. Het is
hel voorbij KaapTroost?
Vijf jaar geleden stond Chris- daar in het noorden geen leven.
toffel Columbus in de schijnwer- Laat dat maar over aan de beren.
pers , nu is Willem Barentsz aan Via de zeeweg boven Siberië pro-

Ooste rmd

beerden Hollandse kooplui de
Spanjaarden en Portugezen, die
de vaart op Amerika en Azië beheersten, te slim af te zijn . Volgens de geograaf Petrus Plancius
lag er voorbij de Noordkaap een
open poolzee. Helaas raakten de
schepen vroeger of later in het
pakijs verzeild en daartegen waren de dunne houten wanden
beslist niet bestand. Wat kleding
en voedsel betreft, was men
evenmin op een langdurig verblijf in arctische streken vcorbereid. Met een basismenu van gezouten vis, pekelvlees. kaas,
brood, bier en wijn. hield men
de scheurbuik niet buiten de
deur.
IK NE E M mijn intrek in Hotel Schylge, een nieuw hotel, gelegen naast de Zeevaartschool.
Vanuit mijn kamer heb ik een
moo i uitzicht over de enige natuurlijke baai van Nederland. Tot
mijn verrassing zie ik het gele
schi p van Eerde Beulakker liggen, de schri jvende zeezeiler. In
zijn laatste boek Noord van de zee
gaat hij uitgebreid op de reizen
van Barentsz in . Als ik me kort
daarna op de fiets buiten West
begeef, sta ik wéér oog in oog
met die vermaledijde Barentsz:
het eerste glazen paneel wenkt
mij naar zich toe. Het is een
vorm van landschapskunst; onI

AAN DE wadkant speur ik door
de kijker het polderland af. Wulpen
drijven hun gebogen snavels energiek de grond in.
Kieviten, die ik vanuit de trein naar
Harlingen boven de
Friese
weilanden
zag vliegen. zijn
nog nergens te bekennen. Geregeld gaan troepen donkere gansjes op de wieken; een eindje verderop klitten ze luid gakkend
weer samen. Nog maanden lang
zullen de boeren de aanwezigheid van deze rotganzen moeten
dulden. Vroeger werd er op dit
vogelwild gejaagd, maar dat
wordt tegenwoordig gezien als
een teken van onbeschaafd gedrag .
Zelfs de rotganzen houden de
herinnering aan Willem Barentsz levend. In zijn dagen was
het een raadsel waar de dieren,
die op de waddeneilanden overwinterden, 's zomers verbleven.
In het journaal van Gerrit de
Veer wordt meegedeeld dat die
op het stenige drasland van
Spitsbergen hun jongen grootbrachten.
Vlakbij West word ik inge haald door een hondenslee. Een
span huskies trekt een kar op
luchtbanden; in de kar zit een
meisje, achter de kar staat een
man in een overlevingspak. Ja,
zo kan die wel weer! Ik ben er nu
echt heel diep van doordrongen
dat Terschelling de springplank
is naar het Hpge Noorden .
Infomultie: VVV TerscheUing,
tel. 0562 413000. In de krokusvakantie (22febr. - 8 mrt.) is het Museum 't Behouden Huys open.
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