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Herken waar het woord naar verwijst
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Zwarte mist

Het is al laat in de middag en het strand van het eiland Smork is bijna verlaten.
‘Wie het eerst bij zee is!’ roept Sil. Hij spurt zijn broer Bas met grote passen voorbij.
Die laat zich niet kennen.
‘Eerst!’ roepen Sil en Bas precies tegelijk.
‘Geloof jij wat die rondleider in het Eilandmuseum vertelde?’ vraagt Bas.
Sil gooit een steentje in de golven. ‘Bedoel je of dat eiland Griezeloog echt heeft
bestaan?’
Bas knikt en zegt: ‘Ik geloof er geen snars van, dat het eiland in zee is gezakt. En
dat er zwarte mist op het eiland was. Ik weet honderd procent zeker dat Griezeloog
nooit heeft bestaan.’
‘Zeg dat maar niet te hard,’ zegt Sil plagend. ‘Straks zak jij ook nog de zee in.’
‘Jij gelooft het wel, hè?,’ zegt Bas en hij geeft Sil een harde duw. ‘Geef het maar toe.’
‘Natuurlijk niet,’ zegt Sil. Hij zet zijn handen aan zijn mond en roept over het strand:
‘Griezeloog heeft nooit bestaan!’
Bas roept met Sil mee: ‘Smork is echt en Griezeloog is fantasie!’
‘Au, mijn been!’ schreeuwt Sil ineens. Het lijkt of zijn been in brand staat.
Ook Bas grijpt naar zijn been en gilt: ‘Kijk naar de zee!’
Over zee rolt een dikke wolk zwarte mist op hen af. Uit de wolken komen flarden
mist. Ze slaan als zwepen tegen hen aan. Dan wordt het zwart voor hun ogen ...

Griezeloog:

vergaan eiland in
de Westzee. Of dit echt bestaan
heeft, is niet zeker. Men zegt dat
het tussen de eilanden Smork en
De Plaat lag.

Geschiedenis

Het vroegere eiland Griezeloog
verging waarschijnlijk rond het jaar
1600. Volgens het verhaal dat op
Smork wordt verteld, zakte het in
één keer de zee in. In het
Eilandmuseum zijn nog een
plattegrond en vlag van Griezeloog te zien. Ze werden gevonden in een
kelder van de vuurtoren op Smork.

Het eiland en zijn naam

‘Oog’ is een ander woord voor ‘eiland’. Een oud verhaal zegt dat Griezeloog
bedekt was met zwart zand. En dat er vaak slierten zwarte mist boven het
eiland hingen. De naam Griezeloog kan ook afgeleid zijn van de Friezel. Dat
waren de bewoners van het eiland, die vaak oorlog voerden met de
Smorkers. Het kasteel van de Friezel stond op de punt van het eiland.
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Broers (10)
zwaargewond op strand
SMORKDORP – Gisteren vond een man de
broers S. en B. op het strand.
Zwaargewond werden ze per helikopter
naar het ziekenhuis van Fjolk gebracht.

Zwarte mist

Na een bezoek aan het Eilandmuseum
gingen de broers naar zee. Zwarte mist
sloeg hen omver, dat is hun verhaal. Ze
hadden veel pijn, vooral aan hun been.

Brandwond

S. en B. hebben beiden een brandwond
op hun been. Die wond heeft de vorm
van een wapen met twee gekruiste
botten. Volgens S. en B. lijkt het op het
wapen van Griezeloog. Dat is een
vergaan eiland bij Smork, zoals sommige
Smorkers geloven. ‘Ik weet nu honderd
procent zeker dat Griezeloog echt heeft
bestaan,’ zei B.
‘De politie moet dit uitzoeken,’ zeggen
de ouders van S. en B. ‘Onze jongens
hebben veel fantasie, maar dit is wel erg
vreemd.’
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