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ST�R�A�N�D�LO�P�E�R�S

Naakt toegestaan
Schrijver Herman
Vu i j s j e en
kunstschilder Jan
Groenhart
wandelen langs
de kust en doen
verslag in woord
en beeld.
Afl. 8: te perfect

B orkum, het dichtstbijzijnde Duit-
se Waddeneiland en onze eind-
bestemming, verschilt even in-
grijpend van het Nederlandse

strand als Knokke, waar we onze tocht
begonnen, maar op een precies tegenge-
stelde manier. Aan de promenade staat
een rij schitterende hotels uit de Gründe r-
ze it knalwit af te steken tegen de strak-
blauwe lucht. Op een zandbank de eerste
zeehonden die we met het blote oog kun-
nen zien. De sfeer is gemoedelijk en goed-
burgerlijk. Grandeur voor het gewone
volk. Ook totaal anders dan de doe-maar-
gewoon entourage van onze Waddenei-
landen, maar even charmant.

Van de Nederlandse badplaatsen kan
dat niet worden gezegd. De meeste zijn
door de Duitsers met de grond gelijk ge-
maakt voor de aanleg van de Atl a n t i k wa ll
en wat ervoor in de plaats kwam, stemt
zelden tot vreugde. Dieptepunt is Zand-
voort. „Laat die Duitsers alsjeblieft terug-
komen om het nog een keer te slopen …” ,
kreunde Jan toen we er liepen.

„En er een nieuw Borkum voor in de
plaats zetten”, vulde ik aan.

In Scheveningen waren ze net bezig een
groot stuk strand plat te walsen en te pla-
muren om nog meer strandtenten te kun-
nen neerzetten. „De mensen willen een
vlakke plek om hun stoel neer te zetten”,
zei Jan. „Niet dat je ene pootje hoger staat.”

En ze willen méér dan strand alleen:
een belevenis, een ervaring willen ze.

Het strand is zichzelf niet meer genoeg,
strandtenten hebben hier exotische na-
men als Patagonia, Boomerang en Colo-
rado, met Boeddhabeeld of een gipsen
leeuw voor de ingang, en loungehang-
p l e k ke n .

Laat ze lekker! Tien minuten later wa-
ren we alweer alleen op een mooi breed
strand, een dubbele rij blauwe vuilnis-
bakken wees ons de weg. En dat gold voor
onze hele tocht: driekwart van de tijd za-
gen we niets dan zand, water en lucht.
Overal is het strand publiek toegankelijk,
het is openbaar kustbezit. En het ligt er
onberispelijk bij. Wel drie vrijwilligers-
ploegen zijn hier in touw om het schoon
te houden, vertelde een ouwe strandjut-

ter op Vlieland: van de gemeente, Stich-
ting Noordzee en Staatsbosbeheer.

Een strakke ‘zo n e r i ng ’ wordt gehand-
haafd door borden die bijvoorbeeld waar-
schuwen dat hier „extreme sporten als
v l i e ge re n” zijn toegestaan, dat „naaktre -
creatie is toegestaan van 10-7” of dat je een
„str uingebied” nadert. Voor Jan werd het
soms een beetje té perfect. „Tekentafel -
strand met een aangeharkte zee”, hoorde
ik hem mopperen over de stuifdijk langs de
Zuid-Hollandse kust. Maar dat kwam al-
leen maar doordat we verwend waren door
de nóg mooiere stranden en duinformaties
van Zeeland. Vanaf het strand gezien heeft
onze minister-president een punt: Neder-
land ligt er supergaaf bij.

De�acht�afleveringen�van�Strandlopers�wa-
ren�een�selectie�uit�een�uitgebreider�reisver-
slag,�dat�begin�komend�jaar,�met
schilderijen�en�tekeningen
van�Jan�Groenhart,�in
boekvorm�verschijnt
bij�uitgeverij�Elmar
in�Delft.
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