Struikrovers, strand jutters, rouwdouwers
Hessel van der Kooij (1955)
is als zanger en kroegbaas
al veertig jaar een begrip
op (en ver buiten)
Terschelling. In 2011 werd
zijn café De Groene Weide
verkozen tot beste van
Nederland. Hessel is al
36 jaar getrouwd met Lida.
Samen hebben ze twee
dochters Sanne (34) en
Tess (31).
West aan Zee

Het Groene Strand

Flowerpower, ‘Ban de bom’ en een
camping waar je in de jaren vijftig al
ongehuwd mocht samenslapen. Ze maakten
Terschelling tot de vrijplaats die oer-eilander
Hessel van der Kooij nog altijd koestert.
Tekst en beeld: Petra Schouten
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H

essel: “Ik vergelijk mijn eiland het
liefst met een knotwilg. Daar waar de
meeste bomen twee of drie uitlopers
hebben, heeft de knotwilg een wirwar aan takken. Deze aaneenschakeling van kleinigheidjes
maakt ons eiland. Schylge is groots in kneuterigheid. Het is hier lekker, het is hier mooi, het
is hier makkelijk en alles is dichtbij. Twee stappen en je staat in het bos, drie en je loopt op het
strand. Ruimte en vrijheid, in de meest ideale
vorm. Het dorp Hoorn, met mijn café De Groene
Weide, is wat mijn betreft de beste plek op het
eiland om te wonen en te werken. Ik ben op Terschelling geboren en getogen en als niemand
me wegjaagt, mogen ze me hier begraven.”

15.000 boeken

“Wie als bezoeker bereid is om ‘voorbij’ de
Brandaris, het wad en de Bessenschuur te kijken, ontdekt dat het eiland een bijna Showroomachtige etalage is van mensen en gekkigheid.
Neem bijvoorbeeld Willem Fries, met zijn maffe
West-End Theater met maar 45 stoelen. Wie op
Terschelling is, moet echt naar deze bioscoop
gaan. De voormalige eigenaar van café De Stoep
in Midsland heeft er tien jaar over gedaan om
het art deco theatertje, dat in 2005 haar deuren
opende, op te bouwen uit sloopafval van bioscopen in heel Nederland. Voor elke voorstelling verwelkomt Willem zijn gasten in piccolouniform, waarna hij gewoon een dvd’tje opzet.

Gekke mensen, daar hou ik van. Mijn vriend
Willem Andries Cupido – Flang voor intimi – is
ook zo’n flamboyant type. Van mensen zoals hij
mogen er wat mij betreft nog vijftig rondlopen.
Voordat Flang samen met zijn vriendin Willemijn bed en ombiten De Postoari opende, was hij
eigenaar van strandpaviljoen Heartbreak Hotel.
Samen met zijn band de Blue Moon Boys trad
Flang daar ’s zomers elke avond op als Elvis
Presley. Ook al treedt Flang er nooit meer op,
nog steeds is de strandtent, gelegen aan het einde van de Badweg, met z’n meubels uit de jaren
vijftig en zestig een rock ’n roll-paradijs. Flangs
voorliefde voor The King, Johnny Cash en de
hele rock ’n roll-scene is ook terug te vinden
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Hessel, ongekroonde koning van Terschelling

De Bedstied

in een van de vier kamers van De Postoari. Die
pastorie dateert uit 1907 en is geweldig mooi.
Bovendien is Flang, die in 2004 werd uitgeroepen tot wereldkampioen snertkoken, een geweldige kok. Eén die zijn gasten graag meeneemt
naar het wad om oesters te zoeken, die hij vervolgens voor hen klaarmaakt.
Als je van lezen houdt; breng een bezoek aan de
Boekenboer in Formerum. De boerderijwinkel
van Teunis Schol herbergt 15.000 tweedehands
boeken en een verzameling curiosa.”
Wadwinkelen

“In het dorp West kun je goed shoppen. Bij Pand
26 in de Torenstraat verkopen ze mooie herenen damesmerken. Maar het dorp Midsland is
met z’n aparte winkeltjes in opkomst. De juttersklokken van Le fou de Coucou zijn te bewonderen bij Galerie Oosterburen 44. Irina en Aart
maken de koekoeksklokken van materialen die

Hessels beste

Bij De Groene Weide kun je
behalve heerlijk eten, ook
bijna elke avond genieten
van Hessels muziek. Kijk
op www.hessel.nl voor de
speellijst.
■ Visserijmuseum Aike van
Stien is opgezet door Aike’s
achterkleinkinderen, ter
■
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Art deco bioscoopje

ze vinden op het strand. Zo zag ik laatst een
klok waarbij er elk heel uur een krabbenpootje
tevoorschijn komt. Dat is toch subliem? Twee
panden verder zit Lifestyle Winkel De Bedstied.
Hans en Jacky verkopen kwaliteitskleding,
schoenen en woonaccessoires. Ook bij het
kleurrijke Kdo Enzo vind je leuke cadeautjes,
maar ze verkopen ook stoere meubels van hout.”
Fijne chaos

“Het houtatelier van wood artist Marcel van Berkel in Striep – een gehucht tegen de dijk met
maar vijf huizen – moet je gezien hebben. Marcel, ooit wereldkampioen houtdraaien, is tot ver
over de landsgrenzen bekend. Zijn houten schalen en vazen… ongekend! Eerlijk gezegd is alles
wat hij maakt weergaloos. En het Wrakkenmuseum, gevestigd in een authentieke Terschellinger boerderij, zou je zeker moeten bezoeken.
Het dragende gedeelte van het museum is

nagedachtenis aan hun voorouders die allemaal in de visserij werkten. www.visserijmuseumaikevanstien.nl
■ De Bessenschuur is van
oudsher het middelpunt
van de cranberryteelt op
Terschelling. Het gebouw
is omgetoverd tot horecagelegenheid en bezoekers-

centrum.
www.terschellingcranberry.nl
■ Bij het Wrakkenmuseum
betaal je entree naar lengte.
En als je een kaartje hebt,
mag je rest van je vakantie
gratis naar binnen. Onder de
1 meter of boven de 2? Dan
krijg je gratis toegang.
www.wrakkenmuseum.nl

‘In zijn art deco bioscoopje verwelkomt
Willem zijn gasten in piccolo-uniform, waarna
hij gewoon een dvd’tje opzet’

gemaakt van de restanten van het barkschip
Cyprian, dat in 1906 bij Terschelling verging.
De oude kantine van camping de Appelhof is
nou typisch een museum dat geen museum is,
maar een bonte verzameling gekkigheid. Eigenaar en wrakduiker Hille van Dieren verzamelt
al vanaf 1975 opgedoken inventarisstukken van
de vele scheepswrakken rondom het eiland.
Van munten tot aan de inhoud van overboord
geslagen containers. Zo spoelden er zes jaar
geleden 250.000 paar sportschoenen aan nadat
een vrachtschip in een storm de lading was verloren! Van plastic handschoenen tot flessenpost
en een schietstoel uit een F16, het museum ligt
vol rariteiten. Langs de wanden zijn de vondsten achter patrijspoorten opgesteld. Het is er
rommelig, maar juist die chaos spreekt me aan.
Rondom de boerderij staan de grote stukken,
zoals scheepsankers en de toren van een Engelse onderzeeboot en Woeste Willem: een piratenschip compleet met kanonnen, scheepstouwen
en kraaiennest. Het ‘flessenmonument’ bouwde Hille om het verlies van zijn vrouw te verwerken. De grote, ronde toren is gemaakt van tweeduizend lege wijnflessen die stuk voor stuk zijn
gevuld met briefjes, gedichten en tekeningen.”
Excentriek

De familie Van Dieren is beroemd en berucht op
het eiland. Ze bezitten onder meer de Molen, De
Walvis, het Wrakkenmuseum en Grandcafé Het
Raadhuis in West. Gustaaf, the godfather van de
Van Dierens en de vader van Hille, stierf in 1974.
‘Taa’ was een revolutionair man. Begin jaren

vijftig kocht hij een stuk grond en begon er camping Appelhof. Toen na een jaar of acht de kampeerders steeds vaker wegbleven, bedacht hij
een meesterzet: Appelhof is de eerste camping
ter wereld waar ongehuwde stelletjes samen een
tentje mochten delen. Dat was namelijk bij wet
verboden. Gustaaf had maling aan de regels.
Tegen wie het maar wilde horen, zei hij: ‘Iedereen mag hier bij zijn meisje slapen.’ Het werd
een succes, en niet zo’n beetje ook. De hele provobeweging uit Amsterdam trok en masse naar
Terschelling. Er werden zelfs Kamervragen over
gesteld, zo opzienbarend was het. Ook flowerpower had hier veel aanhangers en de Ban de
bom-beweging is zelfs op Terschelling ontstaan.
Decennia lang gebeurde hier alles wat god verboden heeft. Vandaar dat veel Terschellingers
redelijk excentriek zijn. We zijn struikrovers,
strandjutters, rouwdouwers. Hoe gekker, hoe
beter. Roege jongens die – in de basis – gaan
voor het avontuur. Niet voor een kleintje vervaard. De seks, drugs en rock ’n roll-mentaliteit
die hier hoogtij vierde, heeft ons zo gemaakt.”
Eenmanscafé

“Op veel plekken op het eiland kun je goed eten.
Natuurlijk in mijn eigen De Groene Weide, maar
ook bij mijn overburen: Spaans restaurant De
Reis. Zij maken heerlijke tapas en paella. Een
aanrader op West is mediterraans restaurant
Caracol. Pure haute cuisine. De chef-kok werkt
uitsluitend met biologische streek- en seizoensproducten zoals lamsvlees in het voorjaar, wilde zeebaars in de zomer en mosselen, cran-
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Heartbreak Hotel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Noordsvaarder

‘De seks, drugs en rock ’n roll-mentaliteit heeft
van Terschellingers roege jongens gemaakt’
berry’s en wild in de herfst- en wintermaanden.
In dit rijtje mag ook café-restaurant Flaman niet
ontbreken, direct onder de Brandaris. En café ’t
Zwaantje is de enige poepbruine kroeg op Terschelling, een piepklein eenmanszaakje in de
haven van West, waar de eigenaar niet moeilijk
doet over een sigaret. Café Lieman in de Westerbuurtstraat, om de hoek bij De Walvis, is
authentiek, een typisch zeemanscafé. Alsof de
tijd er heeft stilgestaan. In de Amsterdamse Jordaan heb je ook van die plekken: dronken zeebonken aan de bar en rondom de biljarttafel,
meedeinend op accordeonmuziek.”

beeld Hessel: Sil Kok. met dank aan: Landal Greenparks Terschelling

Nog mooier dan Oerol

“De meeste Nederlanders hebben wel van Oerol
gehoord, maar de Fjoertoer doet mij meer. Toer
– zo noemen Terschellingers de Brandaris – is
al eeuwenlang een baken voor de scheepvaart.
Fjoer staat voor vuur. De Fjoertoer is een tocht
langs bakens van vuur, op weg naar de Brandaris. Wil je ooit iets romantisch doen? Kom dan
begin april naar Terschelling. Wees er wel snel
bij, want voor het evenement kunnen 3700 mensen zich aanmelden en gewoonlijk is het binnen
achttien minuten volgeboekt. Net als de Berenloop, de mooiste, maar ook zwaarste marathon
van Nederland. De inschrijving start om twaalf
uur ’s nachts, een uur later zijn alle plekken vergeven. Nee, ik heb nooit meegelopen. Maar
naderhand speel ik wel altijd in de haven.
Terschelling heeft op het gebied van kunst
en cultuur een voortrekkersrol. Wat hier wordt
bedacht, wordt vaak in razend tempo gekopieerd. Zo heeft Vlieland, in navolging van de
Fjoertoer en Oerol nu ook kunstenaarsfestival
The Great Wide Open.”
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Oergevoel

“Ik kom er te weinig, maar Paviljoen De Walvis
op het Groene Strand is briljant. Vanaf de veranda heb je een weids zicht over het wad, natuurgebied de Noordsvaarder en buureiland Vlieland. Geen mooiere plek op het eiland om van
de zonsondergang te genieten. De Noordsvaarder ontstond in de negentiende eeuw, nadat een
zandplaat zich ‘vastmaakte’ aan het eiland. Tot
1996 was het gebied in gebruik als militair
oefenterrein. De vlakte is een aaneenschakeling
van vochtige valleien, stuivende duinen en uitgestrekte zandplaten, water en riet. Een ruigheid zo prachtig, dat die zich moeilijk laat
omschrijven. In de zomer is dit gebied net een
ansichtkaart; bijna té mooi. Persoonlijk hou ik
meer van het doorleefde, de verweerde kop van
een oude indiaan in plaats van het gladde
gezicht van een jonge krijger. Hoe onstuimiger
het weer, hoe beter. Storm en slagregens maken
het gebied alleen maar mooier. Niet voor niets is
de winter mijn favoriete seizoen. Op de Noordsvaarder kijk je naar de geschiedenis. Het geeft
me een oergevoel: zo is het ooit bedoeld.”

Eiland-evenementen

Berenloop, die dit jaar op
zondag 4 november voor de
zestiende keer wordt gehouden, geldt als een van de
zwaarste marathons van
Nederland.
www.berenloopterschelling.nl
■ De bijzondere nachtelijke wandeltocht Fjoertoer (15, 21 of 42
■ De

kilometer) over Terschelling is
in de nacht van 6 op 7 april
2013. www.fjoertoer.nl
■ Sinds de start in 1981 is het
festival Oerol uitgegroeid tot
een van de grootste locatietheaterfestivals in Europa.
Wie er volgend jaar bij wil zijn,
houdt de website in de gaten!
www.oerol.nl

