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‘Magnifiek. Voegt zich naadloos in de Noordzee-canon.’ 
NRC Handelsblad

In Woeste kusten brengt Tom Blass de vele verhalen over de Noordzee, 
verzonnen en waar, bij elkaar. Gewapend met een scherpe blik en een 
warme jas reist Blass langs de randen van deze zee. Onderweg ontmoet hij 
vissers, kunstenaars, explosievenverwijderaars, burgemeesters – en allerlei 
andere mensen die door het lot aan de randen van de zee terecht zijn 
gekomen. In de stijl van Geert Mak laat Blass deze mensen aan het woord 
om zo op geheel eigen wijze via het kleine tot het grote verhaal te komen. 
 De Noordzee heeft de wereld op ontelbare manieren veranderd,  
als speelplek, decor van oorlogen en culturele uitwisselingsplek.  
Vele kunstenaars, dichters en schrijvers hebben zich laten inspireren door 
de schitterende zon op de golven en de dramatische winterstormen.  
Ook is de Noordzeekust de plek waar de strandvakantie voor het eerst is 
ontstaan.
 Woeste kusten voegt zich naadloos in de Noordzee-canon. Via de 
natuur en de taal, langs zeeslagen en visvangst, laat Blass zien dat de 
Noordzee zijn geheimen niet zozeer op het water prijsgeeft, als wel aan de 
oevers.

verschijnt in november 2016

www.hollandia-boeken.nl
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hoofdstuk 7

Mare Frisium – Frisia non cantat 

Op een oktobermiddag in de derde decade van deze eeuw … reed ik in 
onstuimig weer over een dijk in Noord-Friesland. Al meer dan een uur 
had ik het desolate drasland, waar al het vee was weggehaald, aan mijn 
linkerzijde gezien, en aan mijn rechter, akelig dichtbij, de kwelders van 
de Noordzee. Anders waren altijd vanaf de dijk de Halligen en de andere 
eilanden zichtbaar; maar nu zag ik alleen maar gelig grijze golven, die als 
het ware grommend van woede onophoudelijk tegen de dijk beukten en 
mij en mijn paard bij tijden met vuil schuim bespuugden, en verder weg 
een somber schemerlicht waarbij het onmogelijk was om hemel en aarde te 
onderscheiden.

Theodor Storm, De schimmelruiter [1888]

Toen de Romeinen de Noordzee ontdekten, hadden de Friezen zich al zo-
danig ontwikkeld tot zeevaarders dat de grote Plinius haar de naam Mare 
Frisium gaf. ‘De Friezen zingen niet,’ voegde hij eraan toe, en inderdaad 
zijn die geneigd tot zwijgzaamheid. Dat geldt in zekere zin ook voor de 
Friese eilanden, die zich voor de Nederlandse en Duitse kust aaneenrij-
gen. Ze zijn laag, weids en gegeseld door wind, en de zandformaties waar 
ze uit bestaan zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Maar Texel, 
Terschelling, Ameland, Juist, Schiermonnikoog, Borkum, Föhr en de an-
dere zijn niet ontbloot van een bescheiden exotische charme. Hier vind je 
de blankste en hoogste duinen, de helderste zee en zelfs een van de meest 
prestigieuze vakantieoorden van Europa.
 Friesland heeft iets ongrijpbaars – de naam slaat zowel op de eilan-
den als op de kuststreek die historisch door de Friezen werd bevolkt. De 
zee eromheen is zo gevaarlijk voor diepstekende schepen en voor wie er 
niet mee vertrouwd is, en het landschap is zo laaggelegen, dat áls buiten-
staanders er al van hebben gehoord, het waarschijnlijk is vanwege een 
scheepsongeluk of door Erskine Childers’ spionageverhaal The Riddle of 
the Sands (‘Het raadsel van de Wadden’). Dit speelt zich af in een dool-
hof van ondiepten en verraderlijke geulen waarheen de onwillige hoofd-
persoon Carruthers, een verveelde ambtenaar, afreist af om samen met 
een vriend in de Duitse wateren op eenden te gaan jagen; maar hij ont-
dekt er een enorme invasiemacht van landingsvaartuigen, die duidelijk 
Groot-Brittannië en alles wat Brits is in zijn bestaan zal gaan bedreigen.
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 Dat veroorzaakte in 1903 nogal wat opschudding, want Childers 
had de reputatie in dit soort zaken een vooruitziende blik te hebben. De 
Noordzee was in stilte het fundament geworden waarop het machtseven-
wicht tussen Groot-Brittannië en Duitsland rustte, en het boek prikkelde 
zowel de verbeelding als de lust tot navolging. In 1910 werden twee Britse 
zeilers, luitenant Vivian Brandon en kapitein Trench van de Royal Mari-
nes, gearresteerd op Borkum respectievelijk in Emden. Een groot aantal 
foto’s van de kustlijn en de militaire installaties daar werd aangetroffen 
bij hen en op hun jacht. De Duitse autoriteiten berechtten hen voor spio-
nage en de extremere elementen van de Duitse pers riepen dat ze moesten 
worden onderworpen aan ‘passende psychiatrische behandeling, zodat 
ze bij hun vrijlating geen al te duidelijk beeld meer zouden hebben van 
wat ze hadden gezien’. 
 Naar alle waarschijnlijkheid was het een verhaal voor in een jongens-
blad. Childers zelf was niet erg onder de indruk van hun acties en merkte 
op dat ook al hadden ze, zoals de aanklacht luidde, de diepte van het wa-
ter willen peilen terwijl ze ‘bij Amrum aan het zwemmen waren’, dit ‘een 
recht van alle zwemmers is…’ Waarna hij eraan toevoegde: ‘Zelf zou ik 
voor mijn waarnemingen liever vertrouwen op de buitengewoon nauw-
keurige en gedetailleerde grootschalige kaarten van de Duitse Noordzee-
kust, gepubliceerd door de Duitse Admiraliteit, die bij boekhandels in 
Londen te koop zijn.’ Nauwkeurige kaarten of niet, dit is een moeilijk 
gebied en Friezen zijn moeilijk te doorgronden. Sommige Friese dialec-
ten zijn onverstaanbaar, zelfs voor de sprekers onderling. Het Fries is een 
neefje van het Engels – een gezegde is bijvoorbeeld Bûter, brea en griene 
tsiis is goed Ingelsk en goed Frysk (‘Boter, brood en groene kaas is goed 
Engels en goed Fries’), maar dat geldt alleen voor het Engels dat vele eeu-
wen geleden werd gesproken.
 Ik kwam op een nazomeravond aan op het eiland Schiermonnikoog. In 
de velden zaten groepjes brandganzen en er bewoog nauwelijks iets, op 
een enkele fietser na en een uil die boven de heide stond te bidden. Roeken 
en rook van houtvuur mengelden zich met de regen en je kon in de verte 
de branding op het strand horen ruisen.
 Schiermonnikoog betekent ‘eiland van grijze monniken’ en is dan ook 
genoemd naar de schapenhoudende minderbroeders die tussen de twaalf-
de en de veertiende eeuw hun kuddes van het vasteland overbrachten om 
ze hier op de kwelders te laten grazen. Ze lieten maar weinig na, behalve 
de naam van het eiland en een bloeiende handel in figuurtjes met kap en 
tonsuur, die op de vensterbanken van alle eilandhuisjes tussen de bloem-
potten en de lokeenden staan. Van deze huisjes zijn de zeventiende- en 
achttiende-eeuwse het meest in trek, met een dak in de vorm van een hek-
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senhoed, een roddelbankje naast elke voordeur en een onberispelijke, 
smaakvolle voortuin, zelfs bij beestachtig weer. En vaak worden ze be-
woond door welgestelde gepensioneerde Amsterdammers, Groningers en 
Rotterdammers, wier enige band met het eiland is dat ze zich er een huis 
kunnen permitteren.
 Het huis van Arend Maris was gemakkelijk te herkennen aan het verwil-
derde gazonnetje, de bladderende verf en de slordige verzameling boeken 
(veel van [Joseph] Conrad), papieren en scheepsmodellen die door het raam 
te zien waren. Hier in deze chaos werkte hij elke dag aan zijn levenswerk, 
een geschiedschrijving van de zeevaartschool op Schiermonnikoog: hoe die 
in de late negentiende eeuw was opgericht om eilander jongens op te leiden 
voor een loopbaan op zee, en hoe die in 1934 weer gesloten werd, toen veel 
van de leerstof door de stoomvaart achterhaald was.
 Arend was eveneens gepensioneerd en kwam van de vaste wal, waar hij 
had gewerkt als forensisch psycholoog. Maar hij had net zo’n gezicht als 
de eilanders gekregen: gebruind, met heldere blauwe ogen, een verweer-
de, maar vriendelijke glimlach, warrig haar en een luide stem. Hij rea-
geerde ongelovig toen ik hem over mijn project vertelde. ‘Mijn god,’ zei 
hij, terwijl hij me aanstaarde met een gezichtsuitdrukking waarin mede-
lijden, enthousiasme en vaderlijke bezorgdheid om de voorrang streden, 
‘dat is onmogelijk. Er is zo ontzettend veel. Je verdrinkt erin. Je verdrinkt 
in de Noordzee. Het wordt je dood!’
 ‘Dat is best mogelijk,’ zei ik.
 Hij wees me erop dat zijn eigen boek, ‘de geschiedenis van een enkel 
klein, lullig zeevaartschooltje’, hem al tien jaar had gekost en dat het hem 
zou verbazen als hij het bij zijn leven af zou krijgen. ‘Dus laat ik je maar 
helpen!’ zei hij en pleegde een paar telefoontjes. Jammer genoeg was ie-
dereen die hij sprak, verhinderd. Een van hen, die ik bijzonder graag had 
ontmoet, had niet lang daarvoor het definitieve woordenboek van het 
oude eilanddialect voltooid. Maar hij was nu bijna honderd jaar en had 
geen zin, noch fut, om vreemden te ontvangen.
 Later, na een lange, koude wandeling door de duinen, belde ik aan bij 
de vuurtoren. Een klein informatiebord vermeldde dat die in 1853 was 
gebouwd, dat het licht ervan door een lamp van 200 watt werd verspreid, 
en dat hij niet toegankelijk was voor bezoekers. Toch drukte ik op de bel. 
Soms opent het deuren als je zegt dat je een boek aan het schrijven bent. 
Geen vuurtorendeuren echter. ‘Het spijt me, ik heb het heel erg druk,’ zei 
een stem door de krakende intercom. ‘Gaat u alstublieft weg.’
 Die avond zat ik in mijn eentje te eten in Hotel van der Werff, een prach-
tig vooroorlogs juweeltje, waar elk zorgvuldig gezet kopje koffie en elke 
met aandacht ingeschonken kom dampende soep wordt geserveerd met 
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een nauwkeurige toewijding, die het beschavingspeil kenmerkte van de 
tijd voordat het ‘beschaafde’ Europa zichzelf tientallen jaren geleden te 
gronde richtte. Als je in Hotel van der Werff de maaltijd gebruikt, ontdek 
je dat datgene waarvan je allang geleerd had er niet meer over te treuren, 
nog altijd bestaat.
 Tijdens het interbellum was de Prins der Nederlanden, die graag in de 
duinen op hazen mocht jagen, een geregelde gast in Van der Werff. De ha-
zenruggen werden hem elke avond opgediend, gestoofd in bruine saus en 
geserveerd met een rode bordeaux en gebakken aardappeltjes. In die gou-
den tijden organiseerde het hotel voor zijn exclusieve gasten jachtpartijen 
op zeehonden. De foto’s van de jachttrofeeën die de gangen sieren en die 
op de route naar de ruime, pompeuze toiletten je beschaamde aandacht 
trekken, zijn nog steeds gruwelijk, ook al is het sepia nu verschoten tot vaag 
beige. Van der Werff is het soort gelegenheid dat geheel op eigen kracht de 
oude normen van decorum hoog lijkt te houden, met een gesteven servet 
over de figuurlijke onderarm. Dit heb ik vóór het eten in de gelagkamer op 
zitten schrijven:

Bruine muren met eikenhouten lambrisering, bruin meubilair, bruinlinnen 
tafelkleden. Een fraaie, traditioneel betegelde schouw. Een opgezette (brui-
ne) buizerd staat in dreigende pose op de schoorsteenmantel te mijmeren. 
Boven de vensterbank hangen kanten gordijntjes aan koperen rails. De 
twee obers zijn grappig theatraal in de correctheid waarmee ze klanten en 
servetten behandelen. In 1943 raakte het hotel beschadigd toen het dorp 
bij vergissing door een Wellington-bommenwerper werd gebombardeerd. 
Sindsdien is het hele etablissement geconserveerd in een parodie van reci-
divisme.

In een eetzaal met genoeg plaats voor wel driehonderd Nederlandse prin-
sen at ik biefstuk, spinazie-à-la-crème en aardappelen uit de oven met 
spekjes en pastinaak – met champignonsoep vooraf, die werd opgediend 
uit een zilveren terrine zo groot als een babybadje. Alleen al de aardap-
pelen zouden genoeg zijn geweest voor een gezin van zes. Het alomtegen-
woordige bruin werkte op de een of andere manier dempend op alle gelui-
den van buitenaf. Zelfs toen de plaatselijke biljartclub in de gelagkamer 
kwam spelen, zoals altijd op woensdag, werd het gevoel van troostende 
en monumentale rust alleen maar versterkt door het nu en dan klakkende 
geluid van biljartballen en geschraap van verschuivende stoelen. In een 
contemplatieve stemming en met een volle maag nam ik later weer de 
veerboot met zijn gezellige rode bankjes en punten appeltaart naar de 
vaste wal, en daarna reisde ik per trein verder naar Duitsland.
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 In Nederland spreken een half miljoen mensen Fries. En Plinius ten 
spijt zingen sommigen ook Fries, bijvoorbeeld Nynke Laverman, die bo-
vendien Portugese fado’s ten gehore brengt, en Elske DeWall, die naam 
maakte met haar vertolking van Leonard Cohen. In de Duitse deelstaat 
Schleswig-Holstein wonen maar zo’n tienduizend Friestaligen, maar 
grappig genoeg kreeg ik pas daar een klein glimpje van de gesloten Friese 
wereld te zien. Over de Kwestie-Schleswig-Holstein – die in de tweede 
helft van de negentiende eeuw tot twee bittere oorlogen leidde – merkte 
de toenmalige Britse premier Lord Palmerston op: ‘Het is zo ingewikkeld 
dat maar drie mensen in Europa het ooit hebben begrepen. Een was Prins 
Albert, maar die is dood. De tweede was een Duitse professor, maar die is 
gek geworden. De derde ben ikzelf en ik weet er niets meer van.’
 In Schleswig-Holstein liggen de verste eilanden: Amrum, Sylt en Pell-
worm (uitgesproken als ‘Pvoerm’). Daartussenin ligt een nog merkwaar-
diger archipel van half-eilanden of Halligen. Zelfs op psychopolitiek 
niveau is het gebied moeilijk te plaatsen, want het valt onder drie verschil-
lende vlaggen – de Duitse, die van de deelstaat Schleswig-Holstein en die 
van de provincie Nord-Friesland – die alle drie een zekere erkenning eisen 
van hun respectieve soevereiniteit. Deze situatie wordt nog ingewikkel-
der door de interactie tussen de vijf verschillende eilandtalen: Hoogduits, 
Plattdeutsch, Fries, Deens en Juts – dat laatste wordt door alle andere ta-
lensprekers spottend ‘aardappel-Deens’ genoemd. De mensen schakelen 
tussen de talen naargelang de situatie en wie ze voor zich hebben, en dat 
geldt ook voor de dieren: een man die een paard heeft gekocht van een 
Plattdeutscher zal daar misschien Plattdeutsch tegen praten, maar Fries 
tegen zijn koeien (hetgeen voor de hand ligt) en tegen zijn hond in het 
Hoogduits – dat zich van nature leent om erin te commanderen.
 Bij deze linguïstieke rijkdom is daarentegen het landschap dat zich van-
uit de trein naar het hart van Duits Friesland voor je oog ontrolt, zo mo-
notoon en schijnbaar ontdaan van inwoners dat het een zekere grandeur 
krijgt door zijn schaal. De trein gaat maar door en gaat maar door, net 
als het vlakke land – een oneindig beeld van weilanden en dijken en mo-
notoon, alomtegenwoordig grasland, ter afwisseling hier en daar bespik-
keld met groepjes vee. Bijna geen plek in Friesland ligt boven zeeniveau, 
dus je hebt pas in de gaten dat je dicht bij zee bent als je er met je neus 
bovenop staat. Maar terwijl de vlakte zich voor je ogen uitstrekt, zoekt 
het oog naar nuances: een afgelegen oude boerderij met een witgeschil-
derde houten versiering van twee zwanenhalzen aan de top van de gevel, 
een kiekendief die boven een weiland staat te bidden, het silhouet van een 
paard tegen een dreigende hemel.
 Waar The Riddle of the Sands voor het Britse publiek het ultieme beeld 
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schetste van Frieslands mistige, verraderlijke eilanden, beschrijft Theo-
dor Storm in zijn roman Der Schimmelreiter (‘De schimmelruiter’) voor 
de Duitse lezer meer de culturele en emotionele contouren van Friesland. 
Storm werd in 1817 in het plaatsje Husum geboren en stierf er ook in 
1888. In een reeks raamvertellingen vertelt de roman hoe een verdwaalde 
reiziger die tijdens een bange nacht over een dijk rijdt langs een binnen-
zee op het afgelegen platteland van Friesland, een donkere gestalte tegen-
komt op een ‘hoogbenig, uitgemergeld paard’. Als hij gaat schuilen in een 
herberg, hoort de reiziger dat de verschijning een voorteken is van een 
dijkdoorbraak en verneemt hij het tragische verhaal van de grote Hau-
ke Haien, die opgroeide in een dorp dat in de greep leefde van de altijd 
aanwezige kans om door de zee te worden verzwolgen. Als zoon van een 
landmeter leert Hauke de euclidische meetkunde uit een oud leerboek dat 
hij in een kist vindt, en omdat hij uitermate getalenteerd is, valt hij al snel 
op als een veelbelovende jongeman. Eenmaal in de leer bij de hebberige 
en dommige dijkgraaf maakt hij zich onmisbaar, en als de dijkgraaf over-
lijdt, trouwt Hake met diens dochter, de knappe Elke. De ontwikkeling 
van Hauke tegen de verdrukking van lokale vooroordelen en afgunst in is 
de triomf van de rede over de bedomptheid van bijgeloof en behoudzucht, 
maar kan de terugkeer van de Schimmelruiter niet voorkomen en daar-
mee de hartverscheurende afloop van het verhaal niet afwenden.
 Het Theodor Storm-huis in Husum is zo’n merkwaardig literair muse-
umpje dat naar mottenballen ruikt en waar je als vanzelf gaat fluisteren. 
Elegant en toegewijd aan het schrijverschap toont het met ontroerende 
zorgvuldigheid dagboeken, brieven, manuscripten in kasten met cartes de 
visite en uitnodigingen voor danspartijtjes. Overal hangen portretten van 
Storm – met baard, en net zo streng-ernstig als zijn naam. Maar zowel de 
tikkende Engelse staande klok in een hoek van de eetkamer als de andere 
bezoekers, die er duidelijk verveeld een middagje zoetbrachten, maakten 
me ongeduldig. Storm beschreef Husum beleefd als ‘een klein, gewoon 
stadje, mijn geboorteplaats; het ligt in een vlakke boomloze kuststreek en 
de huizen zijn er oud en grijs. Maar ik heb het altijd een plezierige plaats 
gevonden.’ In het gedicht Der Stadt verwoordt hij het zo:

Am grauen Strand, am grauen Meer Aan ’t grijze strand, de grijze zee
Und seitab liegt die Stadt; En terzijde ligt de stad;
Der Nebel drückt die Dächer schwer, De mist ligt zwaar op de daken neer,
Und durch die Stille braust das Meer En door de stilte ruist de zee
Eintönig um die Stadt Eentonig om de stad
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Husum heeft enkele goed bewaard gebleven oude huizen en een jacht-
haven, maar verder is het er net zo eentonig als in de tijd van Storm. De 
meeste bezoekers doen Husum alleen maar aan op weg naar de eilanden. 
Die met het meeste geld gaan naar Sylt, een T-bone van zand met een 
reputatie als Rivièra van de Noordzee, die door een smalle weg over een 
dijkje met de vaste wal verbonden is. 
 In de British Library vond ik niet veel over het eiland Sylt. William 
George Black, een negentiende-eeuwse geschiedschrijver van de Friese ei-
landen, noteerde dat het eiland in de tijd van de Germanen beroemd was 
om de kwaliteit van zijn wetgeving. Volgens de wetten van de oude Thing 
(de wetgevende vergadering) moest ‘een maagd of een vrouw die schan-
delijk belaagd werd, de eerste man staande houden en hem vertellen hoe 
ze was aangevallen; samen gingen ze dan naar de dichtstbijzijnde kerk, de 
klok werd geluid, de mensen uit de buurt kwamen bijeen, en met loshan-
gend haar eiste de vrouw gerechtigheid van het hof van de Thing.’ Hij ver-
volgde: ‘Als haar aanklacht tegen de man werd toegekend, dan werden 
bij het derde volle getij zijn handen achter zijn hoofd vastgebonden, werd 
een zware steen om zijn nek gebonden en werd hij in zee gesmeten of in 
de stroom geworpen, “opdat hij het niet weer zou doen”.’ Veroordeling 
tot de dood door verdrinking – Quabeldrank – werd volgens Black ‘in 
het bijzonder uitgesproken tegen vreemdelingen…’ Een ander boek, Sylt 
– The Dream Island (1966 – ‘Sylt, het droomeiland’) door Artur Schul-
tze-Naumburg, prees de mogelijkheden van het eiland voor naturisten 
en suggereerde dat naakt volleyballen een must was voor de plaatselijke 
schonen.
 Toch is er op Sylt sprake van een verontrustende kloof. Friezen uit 
Noord-Duitsland en zelfs Nederland zien Sylt als de oorsprong van hun 
identiteit en het dialect van het eiland, het Söl’ring, als de zuiverste vorm 
van hun taal. Maar al in de loop van de negentiende eeuw ontdekten toe-
risten de witte stranden, het zoetgeurende helmgras en de dynamische 
duinen. Rond 1960 was het de zomerspeeltuin geworden van Hamburgse 
mediatycoons, industriëlen uit het Ruhrgebied en bankiers uit Frankfurt. 
(Ulrike Meinhof, een van de oprichters van de Baader-Meinhof Gruppe, 
placht op Sylt vakantie te houden met haar uitgever en echtgenoot Klaus 
Rainer Rohl.)
 Het valt niet te ontkennen dat het een heel begeerlijke plek is. Ik weet 
nog goed hoe ik me bij mijn aankomst op de aanlegsteiger aan de zuid-
punt gebaad voelde in warm avondlicht en gestreeld door een bries die 
zong en zoemde van tintelende geuren en gouden glimlach. In Kampen, 
een plaats op de noordpunt van het eiland, is al dat schoons samengebald 
in een enclave van onvoorstelbare rijkdom. Ik was er alleen maar heen-
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gegaan omdat ik in mijn onwetendheid dacht er misschien een camping 
te kunnen vinden. Al snel liet ik mijn hoop op een redelijk geprijsde ac-
commodatie geheel varen. Rietgedekte Friese huisjes langs de weg naar 
het strand bleken niet de intieme pensionnetjes en cafeetjes die ik me had 
voorgesteld, maar winkels met luxe goederen en juwelen die bewaakt 
werden door gespierde mannen met een Ray-Ban op en zand in de om-
slagen van hun zwarte pantalon. Uit een champagnebar dichter bij zee, 
haast niet meer dan een strandhut, klonk luid geschater van superrijken, 
gekleed in elegant kasjmier. Ik stond me eraan te vergapen, maar kon me 
onmogelijk veroorloven om er te gaan zitten. 
 Ik had niet verwacht zoveel welvaart aan te treffen op de Friese eilan-
den, en op het naburige eiland Amrum vertelde ik aan Hark Martinen 
hoe verbaasd ik was. Ik had Hark (spreek uit ‘Urk’) voor mijn vertrek 
naar de eilanden ontmoet. Hij zei dat hij me zou rondleiden en me aan 
mensen zou voorstellen, maar toen ik van de veerboot kwam was er een 
bericht op mij op de kade. Hark liet zich verontschuldigen – het was He-
melvaartsdag, wat de nationale verplichting met zich meebracht om de 
dag drinkend door te brengen; dat deed hij dus, maar als ik wilde kon ik 
me bij hem voegen.
 Net als tienduizenden mannen van Amrum voor hem had Hark het 
grootste deel van zijn leven in het buitenland doorgebracht. Die traditie 
om te emigreren was rond het midden van de negentiende eeuw begonnen 
(tegelijk met de toestroom van toeristen) en had tot in de jaren zestig van 
de twintigste eeuw standgehouden. De meesten gingen naar Californië en 
werden kippenboer; ook gingen ze wel naar New York en begonnen daar 
een Duitse delicatessenwinkel, waar ze zure uien, augurken, roggebrood 
en worst verkochten. Oudere Amerikanen die op de eilanden zijn geboren 
en die voor het eerst na tientallen jaren op vakantie komen, verstaan vaak 
nog wel flarden van het Fries en Plattdeutsch, maar niet meer Hoogduits.
 Hij was nu zeventig (‘Ik heb overleefd, ik kan doen wat ik wil’) en had 
ruim vijftig jaar eerder de boot van Hamburg naar New York genomen. 
Zijn vader was overleden en had hem een boerenbedoening zonder eni-
ge waarde nagelaten, maar er was geen werk op Amrum en evenmin in 
Hamburg. Door al die jaren in The Bronx hadden zijn medeklinkers wat 
van hun scherpte verloren, maar hij sprak ze nog allemaal langzaam en 
zorgvuldig uit, zonder knauwen. Eerst had hij als scheepsmachinist ge-
werkt en daarna een delicatessenwinkel gehad, en soms had hij allebei 
gedaan: de ene dag Wurst gesneden en de andere dag staan zweten in een 
machinekamer. ‘Ik had mijn staatsburgerschap en alles, maar toen wilde 
ik naar huis.’
 Toen ik Hark vond, zat hij samen met wat vrienden zwijgend grote gla-
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zen feloranje, prikkende Apfelwein achterover te slaan. Hij wenkte me 
om erbij te komen zitten, met zijn grote statige kop tussen de opgetrok-
ken schouders, als een rustende gier. ‘Zo vieren wij nou Vaderdag, met 
een Herrentagspartie. Vandaag drinken we, morgen praten we.’
 Om het drinkende gezelschap hing een melancholieke stemming. De 
Apfelwein had ondanks zijn suikerzoete smaak en feloranje kleur zijn 
slachtoffers met een krans van sombere, zwijgzame bedachtzaamheid 
omgeven, hoewel er aan mijn adres wel een diplomatieke opmerking over 
voetbal werd gemaakt. ‘Zeventig jaar. Blij dat ik leef.’ Het gezelschap 
knikte. Er kwam meer Apfelwein. Hark voelde zich duidelijk verdeeld 
tussen zijn natuurlijke gastvrijheid en zijn wens om rustig en ongestoord 
door te drinken, en we spraken af voor de volgende ochtend. Intussen 
kon ik Amrum te voet verkennen, beschenen door een zon die naar ik 
hoopte de damp van cider rond mijn bedwelmde hoofd zou verdrijven.
 Net als Sylt heeft Amrum de Noordzee aan zijn westzijde en het Wat-
tenmeer, de binnenzee tussen de vaste wal en de eilanden, aan de oost-
kant. Dus de zon komt op boven de wadden en gaat onder achter een 
breed en wit, achter een duinenrij gelegen, bijna onafzienbaar strand dat 
Kniepsand  heet, en dat me sterker dan wat ook aan een zoutpan deed 
denken. Daartussenin ligt boerenland, wat bos en een handvol Kurorte 
(kuuroorden), waarvan het oudste ooit werd gesticht als rustoord voor 
Pruisische cavaleristen die hier in 1871 van de oorlog met Frankrijk kwa-
men herstellen. Qua architectuur is niet de moderne plaats en veerboot-
haven Wittdun het interessantst, maar Nebel, halverwege het eiland aan 
de Wattenmeer-kant, dat op vrije dagen en tijdens de vakanties volloopt 
met bezoekers in een wirwar van fietsen en rugzakken.
 Nebel is een voorbeeld van een soort disneyficatie van Friesland: een 
holle schelp van witgekalkte rietgedekte huisjes, tearooms en een pitto-
resk kerkje met fascinerende grafzerken van kooplieden eromheen. Ik 
voelde me op de een of andere manier een beetje ongemakkelijk en krie-
belig bij alle aanbiedingen van koffie met gebak. De oorzaak van mijn 
onrust, zo bedacht ik terwijl ik mijn Matjes Brötchen (broodje haring) 
naar binnen werkte, was dat Nebel niet meer dan een zielloos decor was, 
dat zijn geesten – van zilte visserlui, walvisvaarders en jutters – allang ge-
vlogen waren en alleen de bakstenen geraamten van hun vroegere aanwe-
zigheid hadden achtergelaten, omkranst door blauweregen en een soort 
Tiroler zoetelijkheid. Ik moet zeggen dat het eiland zich heeft onthouden 
van geflirt met de superrijken die op Sylt zijn neergestreken, maar toch 
stonden er in Nebel genoeg Porsches bij de schattige huisjes om te kunnen 
zien dat in het hoogseizoen de weekhuur waarschijnlijk pittig is. 
 Op Sylt, had Hark verteld, waren de huizenprijzen nu zo hoog gewor-
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den dat de eilanders zelf gedwongen waren om aan de vaste wal te wonen 
en elke dag op en neer te varen om te voorzien in de behoeften van de rijke 
buitenstaanders. Niemand wilde dat dit op Amrum zo zou gaan; niette-
min was het eiland geheel afhankelijk van het toerisme, produceerde het 
niets en had het niet langer een sterke band met de zee. Ik vroeg Hark of er 
veel sociale interactie was tussen de eilanders en de toeristen. Hij schudde 
langzaam zijn hoofd. ‘Ik geloof van niet,’ zei hij, ‘niet erg veel in elk ge-
val.’
 Recent nog werden de eilanden in de Duitse media afgeschilderd als 
achterlijke plekken waar slechte dingen gebeuren. In de afgelopen tien 
jaar heeft een reeks schrijvers gezamenlijk een nieuw genre detectivero-
man gecreëerd, de Nordsee Krimi, waarin de Friese eilanden (met name 
Amrum) dienen als mise-en-scène voor een tamelijk voorspelbare opeen-
volging van zedenmisdaden en moorden, die even voorspelbaar worden 
opgelost door een alcoholische, gescheiden, gefrustreerde ex-detective. 
De zuurstokachtig gestreepte vuurtoren van het eiland – hét beeldmerk 
van de Nordsee Krimi – siert elk omslag, zodat de lezer weet dat het boek 
ongeveer hetzelfde zal zijn als het vorige. In 2008 zond de Duitse omroep 
een film uit met de titel Mörder auf Amrum, die door de eilanders gelaten 
werd geaccepteerd, hoewel zij erin worden afgeschilderd als weinig intel-
ligente boerenpummels. Geen wonder dat ze hun taal liever voor zichzelf 
houden.
 Toen Hark me de volgende dag kwam halen, zag hij er triest uit. Het 
weer was slecht, zijn vrouw sprak niet tegen hem en hij had pijn in zijn 
kop. We dronken koffie en reden langzaam in noordelijke richting, de 
motregen en fietsende gezinnetjes in poncho’s achter ons latend. Hij leid-
de me rond over het gladde dek van een enorm betonningsschip waarop 
hij had gewerkt nadat hij uit Amerika was thuisgekomen. En we gingen 
op bezoek aan boord van de reddingboot die daarnaast lag, een prach-
tig schip met lederen slaapbanken en gepolitoerd houtwerk. Dankzij een 
aantal jaren in Cardiff sprak de schipper Engels met een Duits-Welsh ac-
cent. Hij zei dat hij graag Welshcakes bakte op het mooie Neff-fornuis 
dat pas op de boot geïnstalleerd was. 
 Nebel had er de vorige dag, toen de zon nog scheen, bijna een beet-
je opgedirkt uitgezien. Nu de regen er een sjofele sluier overheen legde, 
smolten alle negatieve gedachten die ik erover had weg als sneeuw voor 
de zon. Ik had ook het gevoel dat Hark iets wilde zeggen, zich misschien 
wilde verontschuldigen voor zijn verhindering gisteren – niet dat dit me 
veel uitmaakte.
 ‘Wij noemen Hemelvaartsdag Vaderdag,’ zei hij. ‘Het is natuurlijk een 
heel bijzondere dag.’
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 Hark vroeg me naar mijn kinderen, en op mijn beurt vroeg ik naar de 
zijne. Twee waren er advocaat, de een in Californië en de ander in Kiel. 
(We reden langzamer om een fietser te laten passeren.) ‘En mijn oudste, 
mijn dochter,’ zei hij op zijn merkwaardige, voorzichtige, brouwende ma-
nier, ‘is overleden. Aan kanker. Zes jaar geleden.’
 Nu begreep ik wat een moeilijke dag het gisteren voor Hark moest zijn 
geweest.
 Toen de weg doodliep in nat zand, liepen we verder naar Rainhard 
Boyens, die in een van de vijfentwintig Strandkorben zat – diepe, schuil-
hutachtige, gevlochten strandstoelen, zoals je die in Duitsland op alle 
stranden ziet – waarmee hij zijn brood probeerde te verdienen. Verderop 
lag de zee, grijs, schuimend, onaantrekkelijk. De paar mensen die het er-
op waagden, bleven niet lang. Rainhard verhuurde al vijfentwintig jaar 
’s zomers strandstoelen. Zijn voorganger als Strandkorbmann was zijn 
vader geweest. ‘Maar met dit weer,’ zei hij terwijl hij zijn handen ophief 
naar de onvriendelijke hemel, ‘heeft het allemaal geen enkele zin.’
 Hij leek in een goed humeur. Hark en hij hadden samen op school ge-
zeten, zij het in twee verschillende klassen, maar terwijl Hark toen zijn 
vader stierf en het boerenbedrijf was verkocht van het eiland was wegge-
gaan, was Rainhard gebleven. Naast het strandwerk had hij als metselaar 
en timmerman gewerkt. Al die jaren op het Kniepsand hadden zijn huid 
getaand tot een diep doorgroefd eikelbruin, waaruit twinkelende staal-
blauwe ogen priemden. Hark en hij spraken in het Amrumer dialect, het 
Umrang, en aangezien zij twee van de zevenhonderd overgebleven spre-
kers waren, vond ik het een voorrecht om de tweeklanken en de trillers 
ervan van nabij te kunnen horen. En in het gezelschap te zijn van Hark – 
gewezen machinist, delicatessenwinkelier en boeienlegger – en Rainhard 
Boyens, wiens naam synoniem is met de Strandkorben van Amrum.
 Later zei ik tegen Hark het roerend te vinden dat ze hun jeugd samen 
hadden doorgebracht, maar ondanks tientallen jaren van scheiding toch 
nog vrienden waren gebleven. ‘Ja,’ zei Hark, ‘Ja, ik denk dat dat zo is. 
Arme Boyens. Hij heeft zijn ups en downs gehad.’ Hij ging weg om me 
alleen door de Noordzeeduinen te laten dwalen, sjokkend door het mulle 
Kniepsand. Terwijl ik in de vormloosheid om mij heen patronen van mijn 
eigen ups en downs trachtte te ontdekken, liep ik me zorgen te maken 
over de vertrektijd van de veerboot van de volgende dag.

Een paar dagen later meldde ik mij onaangekondigd bij het nogal deftig 
ogende Nordfriisk Instituut in Bredstedt (Fries: Bräist) en vroeg er of ik 
een dagje in hun archieven mocht doorbrengen. Anne Paulsen, de biblio-
thecaris, zette thee en gaf me kinderboeken in het Umrang en het Söl’ring. 
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Ze vertelde me over Alastair Walker, een Schotse wetenschapper die vijf 
Friese dialecten beheerst, en over Marron C. Fort, een oude Amerikaan 
die nog als enige een van de zeldzaamste varianten van het Fries, het Sa-
terfriesisch, vloeiend spreekt. Hij werd er een groot voorvechter van, die 
de inwoners stimuleerde om hun taal te behouden.
 Anne kwam zelf van Föhr en sprak dus Fering. Vreemd genoeg, zei ze, 
was ze een zeldzaam product van een huwelijk tussen een man van de 
westkant van het eiland en een vrouw van de oostkant, dus ze beheerste 
beide dialecten heel behoorlijk.
 ‘Verschillen ze heel erg van elkaar?’ vroeg ik.
 ‘Er zijn subtiele maar wel belangrijke verschillen,’ zei ze.
 Tot mijn schande moest ik haar vertellen dat ik nog niet op Föhr was 
geweest, hoewel ik had gehoord dat het er heel plezierig was. Ze hoorde 
dat duidelijk graag en het daarom vroeg ze me of ik het volkslied van het 
eiland al had gehoord, Leew Eilun Feer.

Lhuar ik henkem üüb a eerd,
Alhü uk het det lun:
At jaft dach man an ian eilun Feer,
Det leit mi boowen uun.
An kaam ’k uk hen uun ’t lokelkst 
steed,
Huar surgen goor ej wiar,
Toocht ik dach äeder an uk leed
Am di, min eilun Feer.

Waar ik ook ga op deze aarde,
Hoe een land ook mag heten,
Er is maar één eiland Föhr,
En dat is voor mij het beste.
Al kwam ik op de gelukkigste 
plaats,
Waar geen zorgen bestaan,
Dan denk ik nog elke dag van de 
morgen tot de avond
Aan jou, mijn eiland Föhr.

‘Nog niet,’ zei ik. Het klonk als een prachtige plek.
 Föhr, zei ze, is misschien wel het meest traditionele van alle Friese ei-
landen, en dat werd alleen maar sterker. Bij haar eerste communie in de 
jaren zeventig was ze een van de heel weinige meisjes geweest die in kle-
derdracht liepen, met een zwart mutsje en een getailleerd jasje, een witte 
plooirok en een groot filigrein-zilveren borstsieraad. Maar onlangs waren 
tijdens de confirmatie van haar eigen dochter de meesten in klederdracht. 
En ook andere oude eilandgewoonten kwamen weer in gebruik.
 ‘Welke bijvoorbeeld?’ vroeg ik.
 ‘Zoals Hualarjunkengonger,’ zei Anne. De ‘avondschemer-jongelingen-
gang’ is een oud ritueel van hofmakerij, waarbij een groep jonge mannen 
met de aanzoeker meegaat naar de woning van zijn beoogde geliefde.
 ‘Zelfs nu nog? In het Facebooktijdperk?’
 ‘Zelfs nu nog,’ zei ze. ‘Mijn zuster heeft haar eerste man door Hualar-
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junkengonger ontmoet en zij is heel sterk een adept van het Facebooktijd-
perk… en is later gescheiden.’ Daarbij liet ze in het midden of Facebook 
dan wel Hualarjunkengonger de oorzaak van de breuk was. 
 Hoe meer Anne de deugden van Föhr ophemelde, vooral het museum 
dat aan het werk van de kunstenaars Emil Nolde en Edvard Munch is 
gewijd, hoe meer het me speet dat ik het niet in mijn reisplan had opge-
nomen. Maar ik wist ook dat alleen al de naam van het eiland sommigen 
doet sidderen.
 Enkele dagen daarvoor had de Nederlandse socioloog en schrijver Her-
man Vuijsje me verteld over Friedrich Christiansen, geboren en getogen 
op Föhr, een oorlogspiloot die in de Eerste Wereldoorlog voor het bom-
barderen van badplaatsen aan de Engelse zuidkust onderscheiden werd 
met het IJzeren Kruis en die in de Tweede Wereldoorlog diende als Wehr-
machtsbefehlhaber in den Niederlanden. Christiansen stond in nauwe 
relatie met Duitse wreedheden, vertelde Vuijsje me, maar desondanks 
noemden de inwoners van Wyk, de hoofdplaats van Föhr, in 1951 een 
straat naar hem, een beslissing die pas dertig jaar later werd herroepen.
 Of de inwoners van Schleswig-Holstein positief tegenover Hitler 
stonden is de vraag, maar het staat wel vast dat in de vroege jaren der-
tig onder de Duitse Friezen nazi-sympathieën gemeengoed waren. Ter-
wijl, zoals Palmerston zo uit de hoogte observeerde, de oorzaak van de 
Kwestie-Schleswig-Holstein duister en complex was, kwam die uitein-
delijk neer op de vraag of het gebied bij Denemarken hoorde dan wel 
bij de federatie van staten die in 1871 Duitsland zou worden. In 1920 
was een volkstelling gehouden om voor eens en altijd de Deens-Duitse 
grens vast te leggen. De daaruit voortvloeiende veranderingen pakten 
voor de inwoners van beide zijden traumatiserend uit. Hele gemeen-
schappen kwamen aan de verkeerde kant van de lijn terecht, zodat zelfs 
nu nog het grensgebied een wonderlijke mengeling van talen is. Dus 
dat de nazi-leus ‘Ein Volk’ de zich Duits voelende streekbewoners zeer 
aansprak, was niet erg verbazingwekkend, zoals Fiete Pingel, onder-
directeur van het Nord Friisk Instituut, me uitlegde. De Friestaligen 
in Schleswig-Holstein dachten heel naïef dat Hitler het spreken van de 
Friese dialecten zou stimuleren; uiteindelijk had de nazistische rassen-
leer, zeker zoals die door sommige van de meer esoterisch ingestelde 
SS-kopstukken werd aangehangen, de Friezen aangewezen als de ras-
zuiverste van de Arische rassen. Maar de partij werd paranoïde door de 
gedachte dat er mensen waren met een taal die ze niet konden verstaan, 
zuiverde de Friese partijafdelingen van verdachte elementen en vulde de 
eilanden met Gestapo-spionnen. Pingel vertelde dat hij tijdens het on-
derzoek voor zijn proefschrift over de nazi-aanhang in Schleswig-Hol-
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stein ‘hardnekkige tegenstand en vijandigheid’ had ontmoet – ‘Het was 
erg moeilijk geweest,’ zei hij.
 In sommige opzichten moet de Kwestie-Schleswig-Holstein nog steeds 
worden opgelost, net als de Friese Kwestie. Misschien is de probleemstel-
ling van de eerste al vergeten en die van de tweede nog niet goed gefor-
muleerd. Waarschijnlijk zijn er rond de tienduizend Friestaligen in Duits-
land, maar niemand heeft dat precies geteld. En veel mensen zien zichzelf 
als Fries zonder de taal te spreken. Het Fries is rijk aan dialecten, maar 
hierdoor zijn ook de middelen om het te bewaren versplinterd. Niemand 
vindt het een goed idee om een Friese standaardspelling en -grammatica 
op te stellen, want zo’n kunstmatige ingreep zou zijn doel voorbijschie-
ten. In elk geval zou het onmogelijk zijn om overeenstemming te bereiken 
over hoe die er dan uit zouden moeten zien.
 De Friezen zijn het al meer dan een eeuw oneens over de vraag of ze naar 
Friese onafhankelijkheid moeten streven of alleen naar meer autonomie 
en recht op de eigen taal. De kans dat dit neerkomt op uitzichtloos gekib-
bel noemt Fiete Pingel ‘maar al te reëel’. De Friese taal, die zo verbonden 
is met beelden van de zee en van rijke, sombere, in zichzelf gekeerde land-
schappen, en met een soort van collectieve existentiële eenzaamheid, zou 
op een dag kunnen bezwijken aan het getij van de verandering. Maar ze is 
taai.
 Friese intellectuelen hebben een hele lijst van martelaren en helden tot 
hun beschikking, als daar zijn: Albrecht Johanssen, die tientallen jaren 
bezig is geweest met het definitieve Noord-Friese woordenboek (en waar-
aan het werk 250 jaar nadat het is begonnen nog steeds doorgaat); Bende 
Bendsen, de auteur van een laat-achttiende-eeuwse grammatica van het 
Mooring, een Noord-Fries dialect; Theodor Storm uiteraard, die hoewel 
hij in het Duits schreef het sombere Friese landschap en de sfeer en emo-
ties zo goed wist te treffen; en Jens Emil Mungard.
 Mungard is altijd koppig geweest. Hij wilde geen geld aannemen voor 
zijn gedichten, woonde het grootste deel van zijn leven op Sylt in bittere 
armoede en werd door de nazi’s diep gewantrouwd – niet het minst omdat 
hij weigerde zijn werk in het Duits te laten vertalen. Zijn poëzie is eenvou-
dig, vol symboliek en rijk aan duinengeur. Toen ik voor het volgende deel 
van mijn reis uit Bredstedt – of Bräist – vertrok, had ik een van zijn verzen 
op mijn tong, het vers dat voor een niet-Friessprekende het gemakkelijkst 
is te onthouden is. Ik maakte er vast een paar fouten in, maar genoot er 
toch van.
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Ströntistel
Ströntistel es min bloom.
Ströntistel neem’s uk mi.
Jü gröört üp dünemsön,
Ik üp de leewents-strön
En proter haa wat bið!

Stranddistel
Stranddistel is mijn bloem.
Stranddistel noemen ze mij ook.
Hij groeit op duinzand,
Ik op het levensstrand,
En we hebben beiden doorns!

Mungard stierf tijdens de oorlog in het concentratiekamp Sachsenhau-
sen, vijfendertig kilometer van Berlijn.

Erskine Childers, mijn inleiding in de Friese eilanden, stierf eveneens een 
martelaarsdood, zij het ver hiervandaan en vanwege een andere zaak.
 Omdat hij het Britse publiek wakker wist te schudden met betrekking 
tot de mate waarin de Duitse marine zich uitbreidde en door zijn sug-
gestie dat de opbouw van militaire installaties langs de Duitse kust niet 
alleen defensieve, maar ook offensieve bedoelingen had, werd hij als pa-
triot en profeet geëerd. In de woorden van Carruthers’ zeilmaat Davies 
stelde Childers met vooruitziende blik: ‘Kijk nu eens naar dit enorme rijk, 
dat half Europa omvat… Ze hebben de Fransen en de Oostenrijkers in-
gepalmd en vormen de grootste militaire macht in Europa. Ik zou daar 
graag meer over willen weten, maar waar ik me zorgen over maak is hun 
zeemacht. Dat is voor hen iets nieuws, maar wel iets dat zich sterk ont-
wikkelt en waar die Keizer van hen bovenop zit.’ Drie jaar daarna lieten 
de Britten de Dreadnought te water, het grootste en geweldigste slagschip 
ooit gebouwd, dat het begin van de wapenwedloop met Duitsland bete-
kende. 
 In mei 1910 schreef het United Services Magazine het volgende com-
mentaar: ‘Wie Mr Childers’ briljante boek The Riddle of the Sands heeft 
gelezen, zal niet verbaasd opkijken als hij hoort dat een van zijn voor-
spellingen is uitgekomen. Duitsland heeft het eiland Borkum zwaar ver-
sterkt, ogenschijnlijk om een invasie te voorkomen, maar in werkelijk-
heid met agressieve bedoelingen... Deze nieuwe ontwikkeling verstoort 
het machts evenwicht op de Noordzee en onze regering moet hier een ge-
past antwoord op geven door onze eigen zeemacht in dezelfde mate uit te 
breiden.’
 Childers had een protestantse, Anglo-Ierse afkomst en zijn vrouw Mol-
ly was de dochter van rijke, fervent pro-Ierse ouders. Als knipoog naar 
The Riddle of the Sands kreeg het echtpaar als huwelijkscadeau een zeil-
jacht, de Asgard. In 1914 waren Erskine en Molly allebei gepassioneerde 
voorstanders geworden van Iers zelfbestuur, en toen duidelijk werd dat in 
voorbereiding op Unionistische rebellie tegen Ierse onafhankelijkheid de 
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protestanten in Ulster werden bewapend, beraamden ze een plan om de 
partijen beter tegen elkaar opgewassen te laten zijn.
 Met geld dat ze hadden ingezameld bij hun even welgestelde en betrok-
ken vrienden, bestelde Childers bij een wapenhandelaar uit Hamburg 
1500 Mauser-geweren – verouderd, maar nog steeds zeer effectief – en 
45.000 sets ammunitie. Het waren moeilijke onderhandelingen geweest. 
De Britse regering had de Duitsers zover gekregen dat de export van wa-
pens naar Ierland verboden werd, en alleen door de firma Moritz Mag-
nus, de handelaren, ervan te overtuigen dat de voor Mexico waren be-
stemd, kon een overeenkomst worden bereikt. De geweren werden vanaf 
een Duits schip boven Terschelling overgeladen in de Asgard en nog een 
ander jacht, en Erskine, Molly en een handjevol kameraden zeilden zo 
snel als ze konden de Noordzee over, het Kanaal door en naar de Ierse 
kust, waar ze dicht bij de stad Howth hun bijdrage aan de Ierse vrijheids-
strijd uitlaadden. De volgende dag werd aartshertog Ferdinand in Saraje-
vo vermoord.
 Childers diende in de oorlog bij de Royal Navy en vocht op de Noord-
zee en in de Dardanellen. Voordien al was hem door Churchill gevraagd 
de mogelijkheden te onderzoeken voor het omgekeerde van wat hij in 
The Riddle of the Sands had beschreven: een Britse landing op de Friese 
kust. Na de oorlog pakte hij zijn activiteiten in de Ierse politiek weer op. 
In 1919 verhuisden Erskine en Molly van Londen naar Dublin. In 1921 
werd hij in het Ierse Lagerhuis gekozen voor Sinn Féin. Later dat jaar 
werd Childers, die velen hadden gezien als toonbeeld van alles wat Brits 
is, benoemd tot lid van de delegatie die onderhandelde over de voorwaar-
den voor onafhankelijkheid van Ierland.
 Maar de man wiens alter ego Carruthers twintig jaar eerder ‘aan dek 
van de Vlissinger stoomboot had gestaan met een kaartje naar Hamburg 
op zak’, zou spoedig problemen krijgen met het verraderlijke Iers-poli-
tieke web waarin hij verstrikt was geraakt. Childers werd voor een haas-
tig ingesteld Vrij Iers militair tribunaal gedaagd voor het bezit van een 
Spaans pistool – een geschenk van zijn voormalige vriend Michael Collins 
– en werd veroordeeld tot de dood voor het vuurpeloton. Hij schreef aan 
zijn vrouw: ‘Het lijkt heel erg simpel … net alsof je aan het einde van een 
lange dag wandelen gaat rusten.’ Tegen het vuurpeloton grapte hij: ‘Kom 
wat dichterbij, jongens, dan gaat het makkelijker.’ Childers’ eigen raadsel 
werd wreed en voortijdig opgelost op tweeënvijftigjarige leeftijd. Op 24 
november werd hij geëxecuteerd in de Beggars Bush-kazerne in Dublin.
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