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■ Gaan we naar Jan
of naar André?
volkskrantreizen.nl/video

Het schisma van Schier
Nederland Schiermonnikoog
Twee hotels op één kruising: het roemruchte Van der Werff en de nieuweling Graaf Bernstorff.
Eric van den Berg ziet er een scheiding der geesten. Rubberlaarzen versus hoge hakken.

Harry Cock fotografeerde
de twee bekendste hotels van
Schiermonnikoog: het oude Van
der Werff en het nieuwe Graaf
Bernstorff. Links: het interieur
van het café-restaurant van
Graaf Bernstorff. Boven: de toog
van Van der Werff.

Zangeres Sharon
den Adel (33) toert
met haar metal-
band Within
Temptation door
Oost-Europa. Per
bus. Ze krijgen een
hysterisch onthaal.

3 Een stad op
14 eilanden,
Stockholm
is overal anders

5 Lezers over
solo reizen:
je komt alleen
jezelf tegen

7 Van Dinther
eet braaf
in een jonge
sterrentent

We lijken de Beatles wel
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Waar zit je?
In Warschau. Ik sta in de Stodola, dat is de
zaal waar we vanavond gaan optreden. Er
kunnen tweeduizend mensen in. We ver-
wachten een uitverkochte zaal.

Op toernee?
Ja, twee weken door Oost-Europa. Daar wa-
ren we nog nooit geweest. Het is een groot
avontuur. Door slechte wegen en sneeuw-
stormen is het steeds de vraag of we de vol-
gende show zullen halen. We reizen met een
toerbus, waarin plaats is voor zestien man.
We hebben een keuken, een loungehoek, en
onze bedden. In een aanhanger zitten al onze
spullen, inclusief mijn twee jurken. Ik vind dit
een comfortabele manier van reizen. Veel re-
laxter dan steeds moeten wachten op vlieg-
tuig of hotel.

Hoe reageert het publiek?
Heel enthousiast. Veel grote bands slaan
deze landen over, dus de fans vinden het bij-
zonder dat wij naar ze toe komen. Onze live-
reputatie is ons via het internet en de muziek-
bladen vooruitgesneld. Bovendien hoeven we
de mensen hier minder te overtuigen, want
ze zijn niet zo verwend. Daardoor is er veel
hysterie. We lijken de Beatles wel.

Het metalpubliek verschilt per land?
Ja, als je veel optreedt, zie je de cultuurver-
schillen. Toen de presentator op het metal-
festival Loud Park in Japan opkwam, was ie-
dereen ogenblikkelijk muisstil. Twee minuten
later stonden ze te pogoën.
Ze staan daar vanaf elf uur ‘s ochtends alle
optredens te bekijken. In Nederland komt
men rond één uur ‘s middags met een kater

zijn tentje uit. Na afloop lag er op Loud Park
geen bekertje op de grond. Moet je Pinkpop
eens zien.

Je hebt een dochtertje van twee. Gaat die
mee op reis?
Deze keer niet. Mijn vriend, de gitarist van de
band, is geblesseerd aan zijn hand en zit met
haar thuis. Maar als ze meegaat op toernee,
vindt ze het erg leuk. We maken speciaal voor
haar een bed vrij in de toerbus, en ze heeft
opeens zestien nannies.

Verlang je naar huis?
Nee, het is zalig er weer even uit te zijn na vijf
weken thuis. Ik kreeg bijna ontwenningsver-
schijnselen. Nu ben ik weer lekker met de
mannen op pad.

Michiel van der Geest

Wat de Leidse bruggen interessant maakt,
is dat ze er al een tijdje liggen (pagina 7).

K
lokslag tien stapt hij binnen.
Voor twee kopjes koffie van
80 cent ‘en een borreltje er ach-
terna’. Elke ochtend. Nou ja,
niet op zondag uiteraard: dan

zit hij in de kerk (‘want ik ben gerefor-
meerd’). En niet op woensdag: dan zit hij
in de koffiekamer van de bejaardenwo-
ningen (‘je moet wat, in m’n eentje kan ik
thuis geen woord kwijt’).

‘Doe de tweede maar!’, roept stamgast
Karel-Willem, 78 jaar, naar de barman
achter de toog van Hotel Van der Werff.
Koffie nummer 1 is op. Zo meteen dat bor-
reltje nog en dan is het basta, want hij
komt niet om dronken worden. Dat ge-
vaar loop je hier vooral op zaterdagmid-
dag, tegen zessen, als de eilanders elkaar
hier in de Gelagkamer opzoeken, rond-
om het biljart.

‘Altijd zo geweest. Niks veranderd’, zegt
hij. Zo gaat dat al eeuwen op Schier. En
Karel-Willem van der Geest was er al die
eeuwen bij, zo lijkt het. Goed personeel,
zegt hij, en een jonge jenever voor 1,25.
Wat hij van het hotel aan de overkant,

Graaf Bernstorff, niet kan zeggen. Drie
euro! Zegt men. Zelf is hij er nooit binnen
geweest. Nooit van zijn leven niet.

‘Al die fratsen’, zegt Karel-Willem. Daar
aan de overkant, dat is voor een ander
soort mensen.

Wie op Schiermonnikoog de lokale
hartslag wil meten, hoeft niet ver; de
kruising Reeweg/Middenstreek overste-
ken is voldoende. Van hotel Van der
Werff, sinds jaar en dag de roemruchte
huiskamer van het eiland, naar Hotel
Graaf Bernstorff, tien jaar jong, met een
grand café waar ze Illy-espresso serve-
ren.

Jan Fischer, sinds 25 jaar eigenaar van
het Van der Werff, maakt die oversteek
één keer per jaar, op 1 januari om 1 uur
’s nachts. Om André Zandt, eigenaar van
Graaf Bernstorff, een gelukkig nieuwjaar
te wensen. En diens vrouw Etty een zoen
te geven. Dan loopt ie snel weer terug,
want hij houdt niet zo van dat ‘nouveau
riche-gedoe’.

Een scheiding der geesten. Al op de
boot, die vertrekt vanaf Lauwersoog, kun

je raden welke hotelgasten waarheen
gaan. Kaplaarzen: Van der Werff. Hakken:
Bernstorff. Grof gebreide trui: Van der
Werff. V-hals: Bernstorff. Rugzakje: Van
der Werff. Rolkoffer: Bernstorff.

Twee werelden op één kruising. Gewél-
dig, vindt Zandt. Een compleet ander
concept, juist pal tegenover Hotel Van der
Werff. In het hart van het dorp, waar ook
supermarkt Schut zit, die in de zomer al-
tijd een rij voor de deur heeft, café It Aude
Beuthûs, waar vanavond de huisband
Simpel Zat covers speelt, en cafetaria De
Halte (‘altijd lekkerrr’), daar dus waar de
bussen stoppen.

Zelfde kruising of niet, elk hotel heeft
zijn eigen bus. Van der Werff had vroeger
een Bedford, maar die is inmiddels afge-
keurd en ingeruild voor een oude stads-
bus uit Basel. Graaf Bernstorff had een
Zwitserse Saurer-postbus, maar dat vond
Zandt te veel onderhoud – hij is er ook
een keer bijna de kade mee afgerold. Nu
rijdt er een Arriva-bus heen en weer met
het logo van het hotel.

Het is een ritueel, een paar keer per

dag: zo gauw de boot uit Lauwersoog het
eiland nadert, overstemmen de bussen
de vogels en staat de kruising ineens vol.
Vertrekkende gasten stappen in, en de
bussen (er is ook nog een reguliere Arri-
va-dienst) rijden tegelijkertijd naar de
haven. De een linksom, de ander rechts-
om.

‘We zijn geen concurrenten’, zegt
Zandt tijdens een diner met gekonfijte
boerenkip en gebraden lamsrack. ‘We
vullen elkaar aan. Hij heeft de kroeg. Ik
het terras. Sinds wij hier zitten, heeft Jan
het drukker dan ooit.’

‘Hm, hm’, mompelt Fischer tijdens een
kopje koffie aan zijn toog, met hond Jas-
per om hem heen draaiend. ‘Ik wil geen
ruzie.’ Vrienden? Nee. Collega’s? Ook
niet. ‘Mijn hotel is iets bijzonders, met
een oud sfeertje. Zijn hotel is nieuw. Hij is
gewoon een projectontwikkelaar. Hij
koopt en verkoopt, dat is alles. Maar ik sta
in de Quote. Hij niet.’

Reizen
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Grimlachen naar de overkant
De Gelagkamer van Hotel van der Werff, Schiermonnikoog. Rechts, van boven af: een penthouse in Hotel Graaf Bernstorff, een kamer in Van der Werff, en de twee hotelbussen op de kruising Reeweg/Middenstreek. Fo t o ’s Harry Cock / de Volkskrant

Schiermonnikoog ‘Hé, je zat gisteren bij de overburen. Waarom was dat?’

Doen & Laten
Hotel Van der Werff
Reeweg 2, 9166 PX Schiermonnikoog.
w w w. h o t e l v a n d e r w e r f f. n l
Tel. 0519-53.12.03.
Kamers zijn basic, behoorlijk kaal, maar oké.
Plastic bekertjes bij wastafel. Eenvoudig ont-
bijtbuffet. Vanaf 105 euro per nacht, incl. ont-
bijt. Halfpension 12,50 euro per persoon extra.

Hotel Graaf Bernstorff
Reeweg 1, 9166 PW Schiermonnikoog.
w w w. b e r n s t o r f f. n l
Tel. 0519-53.20.00.
Kamers zijn redelijk modern, maar verwacht
geen design. Terracotta plavuizen. Prima bad-
kamer. Goed ontbijtbuffet. Vanaf 170 euro per
nacht in het hoogseizoen, inclusief ontbijt.

■ Overvaren Voor afvaarttijden van de veer-
boot Lauwersoog-Schiermonnikoog v.v. zie de
website van Wagenborg Passagierdiensten:
www.wpd.nl. De oversteek (retour 10,20 euro)
duurt 45 minuten. Hotel Van der Werff en Hotel
Graaf Bernstorff hebben elk een busservice
van en naar de boot. Een auto meenemen naar
het eiland is niet toegestaan.

■ Huren Actie nummer 1: een fiets huren, bij-
voorbeeld bij de Gebroeders Soepboer (Paas-
landweg 1, 0519-53.16.36) of Schierfiets (Noor-
derstreek 32, 0519-53.17.00). Die hebben bij
elkaar vierduizend fietsen klaarstaan. Stan-
daardmodel vanaf een paar euro per dag.

■ Bezoeken De naamgever van Hotel Van der
Werff, Sake van der Werff, ligt sinds mei 1955
op de begraafplaats Vredenhof. Sake was een
van de initiatiefnemers van het kerkhof, dat
aanvankelijk was bedoeld voor aangespoelde
militairen en verdronken zeelieden. Er zijn
110 graven; na de oorlog zijn er nog maar vijf
teraardebestellingen geweest. Sake ligt links
achteraan. Vredenhof ligt even ten oosten van
de Prins Bernhardweg.

■ Uitkijken Vlakbij Vredenhof ligt de Wasser-
mann-bunker. Gebouwd door de nazi’s. Nu het
punt waar je kunt uitkijken over het hele ei-
land. De bunker is ook te bezichtigen, maar in
het pikkedonker zie je niet veel.

■ Lezen De geschiedenis van de Wadden en
Schiermonnikoog in het bijzonder staat in de
schappen bij boekhandel Kolstein. Midden-
streek 38. Net als de meeste zaken op Schier
met lunchtijd gesloten (12.30-14.00 uur).

■ Informeren Een grote VVV-winkel is te vin-
den nabij het Van der Werff en Graaf Bernstorff,
aan Reeweg 5, tel. 0519-53.12.33. Zie ook
www.vvvschiermonnikoog.nl. Anders naar het
Bezoekerscentrum van het Nationaal Park
Schiermonnikoog, op Torenstreek 2. Het groot-
ste deel van het eiland is beschermd natuurge-
bied. Lees over excursies, historie en beheer
op www.nationaalpark.nl/schiermonnikoog.

<

Reisgenoten De Transsiberië Expres met André Rouvoet lijkt me geen lolletje

E r bestaan nogal wat vooroorde-
len over mensen die in hun
eentje reizen. Een greep: ze

zijn eenzaam want door familie en
vrienden in de steek gelaten, ze zijn
zielig want ze moeten alleen eten, of
ze zijn jong en onbezonnen want al-
leen reizen is niet veilig. Verder zijn
ze wanhopig in hun snakken naar
contact en daardoor zijn ze ook nog
eens lastig voor andere reizigers.
Wat is er dus aan om alleen op pad
te gaan? Alleen is immers maar al-
leen.

Vaak zijn soloreizigers jong als ze
het voor het eerst aandurven. Velen
gaan vers van de middelbare school
of net na het afstuderen een half
jaartje backpacken. Zo ook Anouk
Pross: ze was 18 toen ze met een
rugzak om naar Thailand, Australië
en Indonesië vertrok. De standaard-
reactie die ze kreeg: ‘Dat je dat

durft! Is dat niet eng?’ Het alleen rei-
zen heeft Anouk nooit verveeld. ‘Als
ik vandaag zin heb om te vertrekken,
pak in mijn boeltje. Ik hoef met nie-
mand te overleggen en kan mijn ei-
gen gevoel volgen.’

Die totale vrijheid heeft Olaf de
Groot ook altijd aantrekkelijk gevon-
den. Je komt bovendien makkelijker
in contact als je alleen reist. Olaf
zegt: ‘Ik heb overal interessante
mensen ontmoet en met Jan en alle-
man kamers en tenten gedeeld,
auto’s gehuurd of een stuk in mijn
kraag gedronken.’

Maar net als bij andere Volkskrant-
reizigers werd de charme van het al-
leen reizen minder met het ouder
worden.

Olaf kreeg een relatie en ontdekte
dat samen reizen een groot voordeel
heeft: je hebt iemand met wie je dat
‘weet-je-nog-gevoel’ mee kunt de-

len. Want ‘één keer foto’s kijken wil-
len ze nog wel bij thuiskomst, maar
luisteren naar wat je hebt meege-
maakt, verveelt ze toch snel als ze er
niet bij zijn geweest’.

Er zijn ook mensen die zich pas op
latere leeftijd wagen aan een solo-
reisje. Anne heeft het altijd span-
nend geleken, maar ze durfde niet.
Toen ze 43 was, kwam het er toch
van. ‘Een vriendin met wie ik naar
Nepal zou gaan, zei af en ik besloot
alleen te gaan.’

Anne stond versteld van wat zij
op die reis allemaal durfde. ‘Ik kon
me niet achter een vriend of vrien-
din verschuilen, maar moest zelf al-
les regelen, zelf op mensen afstap-
pen, zelf beslissingen nemen. Sinds-
dien ben ik regelmatig alleen op va-
kantie geweest en ik heb daar zo
van genoten en vooral ook veel van
geleerd.’

Je bent op jezelf teruggeworpen
als je alleen reist. En dat kan volgens
sommigen confronterend zijn, of zo-
als Victor Schmidt het verwoordt:
‘Alleen op reis kom je in aanraking
met de mooie en minder mooie kan-
ten van jezelf.’ Joost Sondaal b e-
aamt dat: ‘Het was zeker niet altijd
leuk en gemakkelijk in mijn eentje. Ik
heb me vaak erg alleen gevoeld en
ik heb mezelf meermalen in de nes-
ten gewerkt. Maar op die manier
heb ik mezelf ook beter leren ken-
nen.’

Toch moeten al die Einzelgänger
soms veel moeite doen om alléén te

Praat mee op v o l k s-
k r a n t r e i z e n . n l / r e i s-
genoten. Komende
week: Ben je wel
eens mee geweest
op een eco-reis?
Waar was dat en wat
heb je gedaan?
Maar nog belangrij-
ker: hoe milieuvrien-
delijk was de reis nou
echt? Reageer en
deel je ervaringen op
de site.

Vo l k s k ra n t l e z e r s
wisselen
op volkskrantrei-
zen.nl
ervaringen uit. In
‘Reisgenoten’ elke
week een samen-
vatting van wat er
zoal wordt ver-
haald op het net.
Deze week:
Alleen op reis.

blijven. Tegenwoordig zijn er zo veel
mensen op reis dat het volgens
Joost geen opgave is anderen tegen
het lijf te lopen. Bij Gerrie dienden
zich altijd vrienden aan die graag
even langs wilden komen op het va-
kantieadres. En eenmaal op de cam-
ping gearriveerd, waren er altijd wel
medekampeerders die contact wil-
den maken.

Gerrie’s strategie: ‘Met een stra-
lende glimlach geef ik een eenletter-
grepig antwoord op vragen. Daarbij
stel ik vooral geen wedervraag, maar
blijf vriendelijkheid uitstralen. Mijn
twee stoeltjes houd ik daarbij zelf
bezet: één om op te zitten en één
voor mijn benen. Belangstellenden
en nieuwsgierigen blijven niet te
lang hangen en mijn alleen-zijn is
daarna weer gewaarborgd.’

Dat ‘alleen zijn’ klinkt allemaal
leuk, maar er is één groot nadeel,

vindt Sabje. ‘Want hoe ga je naar de
wc als je bepakt en bezakt op de bus
wacht. Al je spullen meenemen zo’n
openbaar toilet in leidt onvermijde-
lijk tot rare vlekken. Voor mij dus
graag een reisgenoot die mijn tas
vasthoudt als ik het echt niet langer
kan ophouden.’

Cor Verhoef heeft veel alleen ge-
reisd, maar is toch liever samen op
pad. ‘Het is natuurlijk wel een goed
idee om met iemand te gaan met
wie het klikt. De Transsiberië Expres
met André Rouvoet lijkt me bijvoor-
beeld geen lolletje…’

Mocht je de ideale reisgenoot met
wie je al die indrukken kunt delen
toch niet vinden in het echte leven,
lukt dat virtueel misschien wel. Want
op volkskrantreizen.nl zijn genoeg
gelijkgestemden met wie je jouw er-
varingen kunt bespreken.

Jady Petovic

Miami retour vanaf 451 euro, nu
tijdelijk met gratis upgrade naar
Comfort Class met meer beenruimte.

Kijk voor de voorwaarden op martinair.nl

Boek nu uw ticket
naar Miami op
www.martinair.nl

Havana retour vanaf 733 euro, nu
tijdelijk met gratis upgrade naar
Comfort Class met meer beenruimte.

Boek nu uw ticket
naar Havana op
www.martinair.nl

Kijk voor de voorwaarden op martinair.nl

Curaçao retour vanaf 615 euro, nu
tijdelijk met gratis upgrade naar
Comfort Class met meer beenruimte.

Kijk voor de voorwaarden op martinair.nl

Boek nu uw ticket 
naar Curaçao op 
www.martinair.nl

Miami retour vanaf 451 euro • Curaçao retour vanaf 615 euro • Havana retour vanaf 733 euro
Kijk voor de voorwaarden op martinair.nl

Boek uw ticket, hotel en 
huurauto op www.martinair.nl

Nu tijdelijk met gratis upgrade
naar Com for t Class m et m eer
beenruimte.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

J
an Blauwpak, zoals Jan Fischer
(67) wordt genoemd om te ra-
den redenen, staat te boek als
‘de rijkste inwoner van Schier-
monnikoog’, met een vermogen

van drie miljoen euro. Die schatting
is te laag, wil hij wel kwijt (en hij kent
eilanders die veel meer hebben). Hij
is de ongekroonde koning van Schier,
al doet zijn voorkomen dat niet ver-
moeden: hij is soms moeilijk te ver-
staan, gesprekspartners kijkt hij zel-
den recht in de ogen, en hij denkt na
als hij zijn Van Nelle rolt. Hij is de lei-
der van de ‘F-side’, volgens sommi-
gen, met de F van Fischer. Zandt (60):
‘De politiek wordt niet bedreven in
het gemeentehuis, maar aan de toog
van Van der Werff.’

Een Z-side is er niet. Of het moet
Muis zijn, de 81-jarige schoonmoeder
van Zandt, die een huisje heeft op het
eiland, en die in haar elektrische kar-
retje van en naar het hotel rijdt. Ze
neemt bonbons mee uit Amsterdam,
waar ze een woonboot heeft liggen,
schikt bloemen in vazen, en komt
vaak aan het eind van de dag even
buurten. ‘Aan de overkant is geen
fuck te doen’, zegt ze dan. Al gaat ze er
zo nog wel even heen voor een borrel-
tje. Met André, chef-kok Bas, kelner Al-
berto en manager Hein – die voor de
nazit wél de kruising oversteken.

Want, zo is het dan weer wel: ze
drinken graag een biertje bij Jan. In
de Gelagkamer van Van der Werff
komt ie-der-een. De eilanders – er zijn
er officieel 946 – komen er voor hun
borrel, leggen er een biljartje, spre-
ken schande van het nieuwe politie-
bureau aan de Middenstreek (‘wat
was er mis met het oude?’) en De Ville

Buiten, de luxe villa’s aan de Badweg
(‘zijn net dodemanskisten’). De toe-
risten komen er bij van hun fiets-
tocht door de duinen, een wandeling
over het brede, groenige strand, en
het spotten van eidereenden en roer-
dompen. En anders zijn ze hier ge-
woon voor die uitsmijter rosbief.

Jan Fischer is uitbater van wat je
noemt ‘een instituut’. Deze ruimte
was al een ‘Herberch’ in 1726, was ook
Recht- en Raadhuis van de Stachau-
wers, de vroegere eigenaren van het
eiland, en later Posthuis en Wachtlo-
kaal der Eersten Stoombootdienst
Groningen-Schiermonnikoog.

Van logement naar hotel – dankzij
veldwachter Sake van der Werff (1870-
1955), die meer brood zag in de hore-
ca dan in de ordehandhaving, en die
in 1913 het pension kocht voor
7000 gulden. En daarna Juffrouw
Dien, zijn rechterhand, die tot haar
dood in 1981 het hotel runde, nog in
de tijd dat er voor het hele hotel één
badkuip op poten was, met een gul-
denautomaat voor warm water.

Nu hebben alle 49 kamers een dou-
che of een bad (voor 105 euro per
nacht), en is Jan de baas. Hij was va-
kantieober bij Juffrouw Dien, toen hij
nog studeerde in Groningen, hij
werd in een ander leven zelfs nog
even producent bij Tros Aktua, maar
vervulde zijn belangrijkste functie
als een van de vijftien stamgasten die
zichzelf De Vrienden van Hotel Van
der Werff noemden. De club, met on-
der anderen tv-collega’s Wibo van der
Linde en Fons van Westerloo, heeft
Jan het geld verschaft om het hotel
over te nemen.

Het werd zijn leven. Elke middag
om één uur wandelt hij van zijn huis
om de hoek naar het hotel; na de laat-
ste ronde telt hij de kas en wandelt hij
terug. ‘Het is nog steeds een goed lo-
pend hotel én restaurant, waar zie je
dat nog’, zegt hij. ‘Ongeveer zoals
vroeger. Wel twee keer zo groot. En
een beetje moderner natuurlijk.’

Vernieuwingen in de Gelagkamer
betreffen het wagenwiel en de tl-ver-
lichting boven het biljart. Verder is er
nog steeds geen muziek, liggen er
smoezelige kleedjes op tafel, lopen er
honden rond, staat ’s avonds de tent

blauw, en kijkt Prins Bernhard nog
steeds vanaf een foto uit 1936 over ie-
dereen uit. ‘De gast van Kamer 10’,
was hij. Is hij, want het prinselijk be-
zoek is nog steeds de trots van Fischer
– hoewel inmiddels ook Beatrix hier
een kopje thee heeft gedronken.

‘Dát verhaal’ kennen ze in het hotel
aan de overkant nou wel. ‘Prins Bern-
hard is daar drie keer geweest. In de
jaren dertig’, zegt André Zandt van
Graaf Bernstorff. ‘Ik ga toch ook niet
meteen roepen dat Jaap de Hoop
Scheffer hier herhaaldelijk heeft ge-
logeerd?’

H
otel Graaf Bernstorff, ge-
noemd naar een Duitse
graaf die het eiland eind
19de eeuw in bezit kreeg,
heeft nog niet zo veel ver-

haal, omdat het zo nieuw is. De Gro-
ninger Zandt – ‘ik zal altijd een bui-
tenstaander blijven, wat ik ook doe’ –
is gewoon begónnen. Met geld dat hij
als handige ondernemer bijeen heeft
gewerkt: zo zette hij Weekend en Aktu -
eel in de markt, verkocht hij miljoe-
nen exemplaren van de Bouque-
treeks, en sleet hij cd’s van Anita Meij-
er en George Baker, en Suske en Wis-
ke-strips per pallet aan Kruidvat en
We h k a m p.

Totdat hij in 1993 twee hersenin-
farcten kreeg en hij en zijn vrouw Etty
besloten rust te zoeken en iets heel
anders te gaan doen. Op de vakantie-
plek uit zijn jonge jaren: Schier. Waar
hij ooit Etty had ontmoet, hoe kan
het ook anders, aan de toog van Van
der Werff.

‘Wij hebben een nieuwe standaard
gezet’, zegt Zandt, een vlotte p r a t e r,

vandaag gestoken in streepover-
hemd en lichtblauw colbert. Hij heeft
een hotel met zeventien kamers en
dertig appartementen, in het hoog-
seizoen vanaf 170 euro per nacht. Mo-
derne kroonluchters, plavuizenvloe-
ren. Wat overbuurman Jan dan weer
een ‘holle, sfeerloze tent’ noemt,
‘waar zo’n zijig figuur je vertelt wat
het verrassingsmenu is’. Maar, zegt
Zandt: ‘Sinds wij er zijn, heeft Van der
Werff ook olijven op de kaart. En bui-
ten hebben wij een rotan look in
plaats van plastic kuipstoeltjes.’

En dat terras loopt goed, aldus
Zandt. Al zullen eilanders zeggen er
niet te gaan zitten. Omdat, zo ver-
woordt Alex het, barman van It Aude
Beuthûs aan de overkant, ‘ze daar een
beetje uit de hoogte doen’. Hij heeft
er zelf een paar jaar gewerkt, oké, dat
is waar, maar Van der Werff dat zijn
wij, Graaf Bernstorff, dat zijn zij.

Leo van Brunschot, docent op de lo-
kale vmbo, wordt er door zijn colle-
ga’s zelfs op aangesproken. Hij zit nu
op het terras omdat hij trek heeft in
een cappuccino en hij met zoontje Jo-
ran de rookwalm van het Van der
Werff niet in wil. ‘Hé, je zat gisteren
bij Bernstorff’, hebben ze al eens ge-
vraagd. ‘Waarom was dat?’ Mis -
schien, zegt hij, ‘is het yuppengehalte
hier inderdaad wel hoog, maar bij
Van der Werff zitten mensen die net
zo veel hebben te besteden’.

De Grachtengordel gaat naar Van
der Werff, Amsterdam Oud-Zuid en ’t
Gooi gaan naar Bernstorff, was altijd
de regel. Tenzij ze BN’er zijn, want
dan moet je in elk geval bij het Van
der Werff worden gezien. Maar de
overburen mogen inmiddels ook
mensen als Krabbé, Egbers en Halse-
ma als klanten noteren.

Categorie Oud-Zuid (Stadionweg):
het koppel Monique Ligtvoet (48,
communicatieadviseur, usb-stick om
haar nek) en Frans van der Velde (53,
consultant in de textielindustrie,
glasbril). Ze verblijven in Bernstorff
vanwege de lekkere douche (zij) en
de ‘wel lollige’ wijnkaart (hij).

Zij: ‘Ik vind het daar bij Van der
Werff lekker kneuterig gebleven. Ik
hoef er niet te logeren, maar het is
leuk om er een biertje te drinken.’

Hij: ‘Hier is de gastvrijheid een
beetje gemaakt. Behalve dan bij de re-
ceptioniste.’

Zij: ‘Ik mis hier een lekkere bank.
Waarin je lekker kunt loungen.’

Hij: ‘Vanavond eten we aan de over-
kant. Schijnt goed te zijn.’

En zo blijft alles hier of daar, en hier
of aan de overkant. Hier een driegan-
genmenu voor 42 euro, daar een half-
pensionmenu voor 12,50. Hier espres-
somachines van 40 duizend euro,
daar een Bravilor-koffiedruppelaar
van een paar honderd.

‘Koffie van 80 cent. Daar kan ik echt
niemand voor naar een tafeltje laten
lopen’, zegt Zandt. ‘Jan geeft niks uit.
Daarom houdt ie zoveel over.’

‘Ik ben net een ekster’, zegt Fischer.
‘Wat ik heb, wil ik houwen.’

Dus die strook gras van anderhalve
meter, daar waar hij muziekkapel
’t Beukennootje liet bouwen, dat
stukje grond dat Zandt nodig heeft
om de keuken te kunnen uitbreiden,
zal ie niet verkopen. ‘Nooit. Ga van
mien land af. Zo ben ik.’

Ach, zeg Zandt dan voorzichtig en
enigszins meewarig, ‘mijn vrouw kan
goed met hem opschieten’.

En dan gaat André toch een drankje
doen aan de overkant. Want zo gaat
dat op een klein eiland. Ook als het bij
Van der Werff Donderdagavond-Bil-
jartavond is, met vooral vrienden van
Jan. André zit met zijn groepje aan een
tafeltje, biljartvereniging De Monnik,
een van de negen op het eiland, zit
aan de andere kant. Penningmeester:
Jan Fischer. Hij beheert de clubkas,
wat vooral betekent dat hij in de ga-
ten houdt dat de winnaars 50 cent in
de clubkas storten, het sigarendoosje
achter de toog. Zo gaat dat al eeuwen,
op Schier.

Eric van den Berg
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