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PROJECT DIGITALISERING 

Jarenlang maakten we vakantieboeken en 

schreven we brieven. Het resultaat is een 

kast vol mappen die je eigenlijk niet meer 

bekijkt. De inhoud van de boeken komt 

langzaam van de bladzijden waar ze op zijn 

vastgeplakt, of ze verkleven volkomen met 

elkaar. Maar we hebben het nog wel 

regelmatig over “die vakantie”. En dus 

worden de mappen gedigitaliseerd. 

In praktijk worden de verhalen dan veel 

vaker bekeken. Bovendien is het leuk om te 

doen. Deze twee vakanties hebben al bijna 

40 jaar in één map gezeten. Daarom dus 

wordt het ook één verhaal. 

 

 

 

DISCLAIMER 

Na 40 jaar is alles wat waar is en/of klopt toeval. 

Het verhaal is opgeschreven in 2019 aan de hand 

van vakantieboek (met bijschriften), onze 

herinneringen, de ANWB gids uit 1980 en wat 

internet checks. Weinig realistisch dus, maar voor 

ons fun! 
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VOORAF 

Je hebt van die jaren die je het liefst 

overslaat. Een goed voorbeeld is voor ons 

1980. Mijn vader Paul overlijdt na een lang 

ziekbed, waarbij hij de laatste periode bij 

ons in Capelle woont. Hij werd maar 60. Dit 

jaar, 2019, vieren we zijn 100ste 

geboortedag. Dit verhaal is dan ook 

opgedragen aan zijn nagedachtenis       

Wij kopen ons eerste huis, wat heel leuk is, 

maar leren ook wat het betekent als er “enig 

onderhoud” aan een koopwoning nodig is. 

Met de aanschaf leren we ook wat het is om het “niet breed” te hebben. Door de combinatie 

van geen geld en de gezondheid van Paul gaan we dan ook niet op vakantie. 

Verder moeten we dat jaar wennen aan een eerste kind, aan de Hoekse Waard in het 

algemeen en Zuid-Beijerland in het bijzonder.  

Bovendien wordt mijn moeder ernstig ziek en vertelt haar huisarts dat ze niet oud zal 

worden. Ze krabbelt echter weer overeind en plakt er nog 37 jaar aan vast      . Maar in ’80 

was het een zorg. 

En dan stelt mijn moeder voor samen “ergens” heen te gaan, met zus Karin, en haar vriend 

Stef.  

Dit leidt in augustus tot het besluit om met Broere Reizen naar Wenen te gaan. Maar dan 

wel met de trein, want dan blijft het betaalbaar (ƒ 3064 volgens een oude rekening). 

En, o ja, Nelleke is een beetje zwanger… 
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WENEN 

ZUID-BEIJERLAND –  UTRECHT –  OBERHAUSEN –  WENEN, 17 & 18 OKTOBER.  

Niet alleen hebben we nog nooit zover met de trein gereisd, 

maar we kiezen voor “de comfortabele optie”, we nemen de 

nachttrein. Tenslotte is het een 6-daagse reis, maar daarvan 

heb je twee reisdagen, en je wilt toch de resterende tijd 

optimaal gebruiken. 

Eerst gaan we naar Ede, waar Merijn bij “Oma Ede” blijft, 

daarna naar Utrecht waar we ons verzamelen. Om 15:22 

vertrekken we met de trein naar Oberhausen, waar we na 2,5 

uur overstappen. 

Dat is een heel ding, want mijn moeder is voor vertrek door haar rug gegaan en dus wordt 

de bagage uitgebreid met de oude rolstoel van Pa.  

 

Snoepen is onderweg geen probleem. Ma heeft ingeslagen en deelt breed uit, waaronder de 

hazelnoot/pure chocoladerepen en Haagse hopjes, zo’n beetje haar handelsmerk. 

Slapen is een ander ding. Laten ze het zo stellen: een slaaptrein hebben we daarna nooit 

meer gedaan1, maar uiteindelijk staan we om 6:40 op Westbahnhof. Dit met de wetenschap 

dat je twee driehoog stapelbedden in een coupe kan frommelen en dat de douane je midden 

in de nacht met veel genoegen wakker maakt, omdat ze aan je paspoort willen snuffelen. 

 

 
1 Voor die tijd wel, vanuit Zwitserland, maar dat hadden we verdrongen. 



WENEN 1981, LUXEMBURG 1982 5 

 

We logeren in hotel Kärntnerhof aan de Grashofgasse. Pal in het centrum, op maar 5 

minuten lopen van de Stephansdom volgens de brochure. De ANWB-informatie geeft aan 

dat dit een naar eind wandelen is vanaf het West Bahnhof station, en 

dus kopen we een drie dagen Netzkarte voor bus en U-bahn (zoals de 

metro hier abusievelijk wordt genoemd). De ticket toont de trots van de 

stad: een kerktoren, een man met viool en reuzenrad. 

De aanschaf van de Netzkarte gaat niet 

heel snel, tegen de tijd dat we de tickets in 

de automaat duwen zijn we een uur 

verder. Stef heeft een gloeiende schurft 

aan alles wat hij niet zelf kan rijden, dus die 

wordt er niet heel blij van, maar 

uiteindelijk eindigen we in het hotel. Op de 

4e etage kunnen we onze spullen al kwijt. 

Wij op een eenvoudige kamer, Karin en 

Stef in één met een eigen bad. Verder is 

het hotel niet heel bijzonder, maar op het 

gebouw aan het eind in de straat staat een prachtige muurschildering.  
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DE STAD IN, 18 OKTOBER 

Als we in het hotel aankomen is het al ruim ontbijttijd. Dit 

lossen we soepel op door een kop koffie bij de Stephansdom.  

Deze is 

gebouwd 

tussen 

1263 en 

1515. Dat 

hebben ze 

ongetwijfeld goed gedaan, maar 

inmiddels zit er veel roet op. Daarom 

staan grote delen in de steigers2. 

De toren van de kerk blijkt een van de drie plaatjes op de 

Netzkarte. Met een hoogte van 137 meter en met de zwaarste 

klok van Oostenrijk van 21.000 kilo is het wel iets om trots op 

te zijn. Hij hangt in de onvoltooide Pummerin toren, dus 

misschien dat ze ook andere plannen hebben met die steigers. 

Ik ben vooral ernstig onder de indruk van het mozaïekmotief 

in het dak.  

Hierna is het tijd voor een serieuze eerste verkenning van de 

stad. We nemen de U-bahn naar de Karlsplatz. De Karlskirche 

is indrukwekkend met de koepel en de twee hoge pilaren aan 

weerzijde.  

En er staan twee koddige 

gebouwtjes. Geen idee waar ze 

voor dienen, maar ze staan er.  

 
2 Latere bezoeken hebben me er van overtuigd dat het ook zeer goede steigers zijn. Ze staan er vrijwel altijd. 
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Als je van het plein afloopt kom je langs de Musikverein, het gebouw waar sinds 1939 het 

nieuwjaarsconcert wordt verzorgd, en langs het Kunstlerhaus. Van daar steek je door naar 

“de ring”. 

Veel Europese vorsten hebben pogingen gedaan om iets megalomaans te doen met hun 

hoofdstad. De Oostenrijkers hebben dit wat ons betreft gewonnen. Om de stad stond een 

stadsmuur, maar met de moderne militaire middelen was die aan het eind van de 19e eeuw 

alleen nog goed voor slapstick.  

Oostenrijkers lijken weinig op te hebben 

met geschiedenis, en dus ging het geheel 

plat en werd vervangen door een grote 

ringweg. “Der ring” is verdeeld in een 

aantal secties zoals de Burger- en Kärtner 

Ring, maar dat is een detail.  

Om deze ring, die tussen 1857 en 1865 

werd gebouwd, werden een aantal 

overheidsgebouwen gezet, zoals Neue 

Hofburg, het parlement en het stadhuis. 

De Neue Hofburg is het oudst. Aan deze verzameling van gebouwen is tussen de 13e en 20e 

eeuw ge- en verbouwd. 

Het parlement werd tussen 1873 en 1883 neergezet. Daar kwam de Rijksraad bijeen, met 

een beperkte invloed in de nadagen van het keizerrijk. Maar om de schijn van democratie op 

te houden is het, naar de bakermat van de 

democratie, in Griekse stijl opgetrokken. Dit met 

zuilen en een beeld van Pallas Athene voor de 

deur.  

Het Neogotische stadhuis, het Wiener Rathaus, 

stamt uit dezelfde periode als het parlement. Het 

ziet eruit alsof het is ontsnapt van de grote markt 

in Brussel (die met vallen en opstaan veel ouder 

is) maar is natuurlijk wel lager (2 meter). Er is een 

beeld opgezet waardoor het geheel net over de 

100 meter heen gaat, terwijl Brussel op 96 blijft 

steken.  
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Iedereen die iets voorstelde wilde ook een optrekje aan de 

ring hebben, liefst met veel zuilen en een grote tuin. Deze 

architectonische stijl wordt de Ringstrassestijl, hoewel 

schuimtaartarchitectuur ook goed zou zijn. Sommigen 

vinden de ring spuuglelijk, wij komen tot de conclusie dat, 

als je maar genoeg grote lelijke gebouwen bij elkaar zet, het 

vanzelf weer mooi wordt. Het eerste gebouw waar je tegen 

oploopt is de Staatsoper. De bouw hiervan startte in 1861, 

maar in WOII kreeg het gebouw een voltreffer, zodat het 

tussen 1946 en 1955 opnieuw opgebouwd moest worden.  

Daarna lopen we langs het 

paleis de Neue Hofburg, waar 

nog steeds een foto van 

keizerin Sissi voor het raam 

staat (leuk voor toeristen). De 

Hofburg wordt omgeven door 

twee parken, het Volkspark 

en de Burggarten. De eerste 

bekijken we direct, maar voor 

we naar de tweede gaan 

steken we de weg over om te 

kijken bij het plein met het 

dubbelmuseum. 

Aan de ene kant van het plein staat het Kunsthistorisch Museum, aan de andere kant het 

spiegelbeeld van het gebouw, maar nu het Natuurhistorisch museum. Ertussenin zit 

uiteraard weer een 

park, met een beeld van 

Keizerin Maria Theresia 

omgeven door haar acht 

raadsheren. De 

opdracht voor dit beeld 

moet de woorden 

“veul”, “imponerend”, 

“groot” en “bij voorkeur 

niet te lelijk” hebben 

gehad. 
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Ons gezelschap heeft in meerderheid niet specifiek iets met beelden. Dieren daarentegen is 

een ander ding, en dus struinen we doelbewust naar het Natuurhistorisch museum. 

Nu kan je veel zeggen over 

Oostenrijkers, maar aan het eind van 

de dag zijn het gewoon katholieke 

Duitsers met hogere bergen. Een 

kenmerkende Duitse eigenschap is 

“Ordnung muss sein”. Dat geldt zeker 

ook voor een Natuurhistorisch 

museum. Daar bewaar je dieren. 

Dood, opgezet en verantwoord 

gerangschikt. Een belangrijk museum 

heeft heel veel opgezette dieren. En 

in Oostenrijk is de absolute top dit 

museum. De ordening en 

verzamelwoede gaat daarbij duidelijk 

ten koste van het tentoonstellen. In 

feite kijk je naar dieren die net even 

te strak ingeparkeerd zijn. De 

conservatiemethoden kennen 

duidelijk nog hun grenzen, dus de 

verzameling is verder wat verschoten 

en stoffig. 

Maar er is meer, zoals stukken uitgestorven dier (zelfs een paar volledige skeletten), 

kristallen en de Venus van Willendorf. Voor dit 25.000 jaar oud vruchtbaarheidsbeeldje 

wordt overal veel reclame gemaakt. Ook die laatste valt tegen. Na de posters verwacht je 

heel wat, maar het blijkt een klein pestbeeldje te zijn. Alles bij elkaar blijkt het toch een 

aardig bezoek, en de kristallen zijn prachtig. 

Op de weg naar het hotel zien we 

een heuse fiaker…. We realiseren ons 

nog niet dat die hier niet te missen 

zijn. 

We lopen terug via de 

Kärtnerstrasse, een van de eerste 

voetgangersgebieden in Europa en 

drukste winkelstraat van de stad. Van 

al dat gesjouw worden best hongerig 

en dus wordt door terugweg 

onderbroken in een zijstraat.  
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In de Annagasse zit restaurant “het Wienerwald”, een 

Duitse fastfoodketen die grossiert in gepaneerd 

voedsel. Met als grote aanrader de Wiener Schnitzel. 

’s Avonds zijn de anderen versleten, maar ik wil nog 

een klein rondje en de Netzkarte moet er uit. Ik pak 

de U-bahn naar het Prater. Deze permanente kermis 

houdt niet over, maar je kan aardig door het park 

lopen en het zit vlak bij de Donau. Bovendien kan ik 

het tweede plaatje op onze Netzkarte afstrepen: het 

Weense Reuzenrad. Dit eerste is grote rad is gebouwd 

in 1896/97 o.l.v. de Engelsman Walter Basset. Het 

Rieserad heeft een hoogte van 65 meter en 15 

cabines.  

 

 

Na me 

hieraan 

vergaapt 

te hebben 

noem ik 

het ook een dag. 

 

 

SCHÖNBRUNN, 19 OKTOBER   

We ontbijten vanuit het hotel in 

“Aida”, een conditorei van de firma 

Prousek & co.  
Voor het maken van een vakantieboek nam ik in 

die jaren alles mee wat ik tegen kwam, en nieuw 

was. Voor ons kwam een snee brood van een 

brood en jam uit een pot. Voorverpakte 

boterhammen en kleine kuipjes jam waren nieuw. 

Evenals het verpakken van suiker per klont of per 

10 korrels. Als deze verpakkingen zijn terug te 

vinden in het vakantie boek, evenals alle 

servetten. Hier zijn ze toch maar samengevoegd 

tot één figuur. 
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Daarna is het tijd voor serieuze sightseeing. Voor vandaag staat het grote slot Schönbrunn 

op de planning. 

Als in 1559 probeerde de Oostenrijkse royalty een optrekje in Wenen neer te zetten. Enfin, 

moord, doodslag, brand, oprukkende Turken: het werk werd nog wel eens overgedaan of 

aangepast. Uiteindelijk werd het tussen 1692 en 1713 neergezet in een vorm die kan 

wedijveren met Versailles, Windsor, het Chinese Zomerpaleis en het paleis van Boudewijn 

der Belgen. Dat wedijveren moet je vrij serieus nemen. Er volgden veel verbouwingen en op 

enig moment werd alles zelfs 

geel geverfd. Dit alles om 

aansluiting bij de top van de 

internationale megalomane 

paleizen te behouden. De meest 

opmerkelijke toevoeging is de 

Gloriette. Een tuinhuisje 

achterin de tuin, waarbij de tuin 

tamelijk stijl loopt, zodat je je de 

krampen klimt om er te komen. 

Toegegeven, dan heb je ook een 

mooi uitzicht over de stad. 

En o ja, natuurlijk ook Europa’s 

eerste folly in de vorm van een 

Romeinse ruïne. De keizerin had 

niets met het boerenleven, dus 

waar Marie Antoinette een 

dorpje kreeg, achter in 

Versailles, is hier gekozen voor 

een dierentuin en een theater. 

De tuin tenslotte doet niet 

onder voor Versailles, maar 

staat, als gezegd, wel schuin. Alleen feng sui, daar is niets over bekend en gaan we er van uit 

dat op dat punt het Zomerpaleis heeft gewonnen. En verder is er natuurlijk een bos. 

We gaan voor een totaal bezoek, waarbij we de rondleiding door het paleis doen, en de 

Gloriette, tuin met palmhuis en de dierentuin bezoeken.  

We zijn zo onder de indruk dat we twee boekjes met fotootjes kopen: een van de buitenkant 

en een van het interieur. Niet alleen tonen ze mooi wat we zagen, maar geven achteraf ook 

een prachtig tijdbeeld. Daarom zijn ze in de komende pagina’s integraal opgenomen. 
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Schönbrunn exterieur. Onderste foto uit 2019. 
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Schönbrunn interieur 
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Wie nauwkeurig kijkt ziet dat er steeds 

maar vijf toegangskaartjes zijn. Dat leidt 

tot de vraag wie er niet mee ging. Het 

antwoord is dat we echt met zijn zessen 

waren, maar dat de “buitenboordmotor” 

van een rolstoel gratis naar binnen mag. 

Dat is natuurlijk terecht, maar in dit geval 

vind ik dat ze een stap verder kunnen 

gaan. Wie met rolstoel de Gloriette weet 

te bereiken hoort een bonus te krijgen. 

Niet dat we ons lieten tegenhouden door 

veel dingen. Het vrolijke geschreeuw van 

mijn moeder als ik een roltrap nam met de 

rolstoel zal me altijd bijblijven. 

Op de terugweg snacken we wat bij McD en lopen via een 

stuk van de ring terug richting hotel. Daarbij komen we weer 

langs de Annagasse, waar we deze keer binnenstappen bij 

Pizzeria di Francesco. 

Karin, Stef en ma zijn dan wel op. Nelleke en ik lopen nog 

een extra blokje om …. 

BELVEDÈRE EN DONAU, 20 OKTOBER 

Wie denkt het met Schönbrunn en de Neue Hofburg gehad te hebben op het punt van 

paleizen moeten we teleurstellen. Er is ook nog het Belvedère. 

En na per telefoon3 

geconstateerd te hebben 

dat het goed gaat met 

Merijn kunnen we ook dit 

gebouw bezoeken. Dus 

nemen we de metro van 

Karlsplatz naar het Sud-

Bahnhof om van daar naar 

de optrekjes van vandaag 

te wandelen.  

 
3 Zo’n apparaat met draaischijf; op muntjes en met een draad 
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Ook in dit paleis geldt de 

algemene mening dat groter 

beter is. Daar hadden ze 

trouwens niet onmiddellijk aan 

gedacht. Men begon aan het 

begin van de 18e eeuw met het 

bouwen van een winterpaleis 

voor Prins Eugenius van Savoye, 

een generaal die diende onder 

een drietal Habsburgse keizers. 

De man was een groot 

verzamelaar van kunst, en 

hoewel je een redelijke volksstam in het paleis kan laten logeren was al snel de conclusie dat 

het kasteel een wat krappe behuizing was. En dus werd er achterin de tuin een tweede 

gebouwtje gezet, voor alle zekerheid iets groter van het eerste. Om aan te geven waar je 

precies moest zijn moesten beide gebouwen natuurlijk wel een eigen naam hebben. Het 

oudste deel werd het Unteres Belvedère en het bovenste het Oberes Belvedère. In de 

wetenschap dat dit 25 meter hoger ligt een volstrekt logische benaming. 

Mocht iemand geïnteresseerd zijn in wat ik vind van zo’n complex, dan kan ik alleen maar 

wijzen op een beeld van F.X. 

Messerschmidt dat in het Unteres 

Belvedère staat, der Griesgrämige… 

In het Oberes Belvedère is een 

schilderijen tentoonstelling, in het 

onderste paleis kan je de prachtige 

inrichting bekijken. Helaas voor ons 

alleen in een geörganiseerde 

rondleiding. Ik blijk daar geen 

liefhebber van te zijn      
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Na een rondgang door de tuinen en de beide 

paleizen is de algemene mening dat we wel 

even genoeg cultuur hebben gehad. 

Bovendien is ma van mening dat ik voldoende 

sleurmeters met de rolstoel heb gemaakt 

(nog even: hoogte verschil tussen O en U 

Belvedère = 25 m.) , en dus stelt ze voor een 

heel andere beroemde kant van de stad te 

bekijken. Jawel, we gaan voor de Donau. 

Want wie weet nu niet dat Wenen “an der 

schöne blaue Donau” ligt? 

Nu blijkt de kleur tegen te vallen, het is 

grauw/melkachtig maar je kan er met een 

boot op varen, dus ons hoor je niet klagen. 

We vertrekken vanaf Urania via het 

Donaukanaal naar de echte rivier, varen een 

rondje rond het eiland en eindigen weer in 

het kanaal. Om te voorkomen dat we ons 

vervelen krijgen we direkt een folder met alle 

Sehenswürtigheiten die we tegen komen. Stef 

spreekt behoorlijk Duits, maar ik wordt nog 

steeds behandeld voor mijn middelbare 

schooltrauma’s en heb meer aan de folder 

dan aan het Oostenrijks uit de speakers. 
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Helaas, aan alle goede dingen komt een eind, en voor we het weten wordt een bandje 

gestart met Die Blaue Donau van J.Straus jr. en worden we verondersteld weer aan land te 

gaan. 

We beginnen met de Big Mac, Heisse Apfeltasche en Viertel-

Pfunder mit Käse. Hierna maken we een stevige wandeling 

langs de ring, te beginnen bij de Votivkirche en dan langs het 

universtiteitsbebouw en -kerk naar het Burgtheather en het 

Stadtpark. 

De Votivkirche is een kathedraal die tussen 1856 en 1879 is 

gebouwd, in een Frans-gotische stijl met twee torens van 99 

meter. Ik ben vooral enthousiast over het feit dat er net zo’n 

mozaïkdak op zit als bij de Stephansdom.  

De universiteitsbebouwen zijn uit dezelfde 

periode (1873-1883), maar hier is gekozen 

voor de Italiaanse renaissance stijl. De 

binnenplaats heeft veel borstbeelden van 

beroemde geleerden….; maar die slaan we 

over. 

Het Burgtheater is tussen 1874-1878 

neergezet in neo-renaissance stijl, en in 

WOII zwaar beschadigd.  

Bij de herstelwerkzaamheden is wel het 

een en ander aangepast.  

Ondanks dat het herfst is, is er goed te 

wandelen in de stad.  

Daarbij helpt het dat er in dit deel van de 

ring grote parken om de gebouwen liggen. 
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We eindigen in een van deze 

park, het Stadtpark. Daar staat 

de laatste afbeelding van de 

Netzkärte, de man met viool. 

Hoewel Wenen bol staat met 

verwijzingen naar componisten 

(neem nu de Mozartkügeln) is dit 

toch wel de meest populaire: 

Johann Strauss Jr. 

In een marmeren boog staat hij met 

de viool op volle snelheid. (Een 

aantal jaren later blijkt hij nog 

steeds heel populair, ze spuiten het 

beeld dan zelfs goudkleurig.) 

Zonder muziek zijn we toch vrij snel 

uitgekeken en omdat ook McD is 

uitgewerkt, trekken we de stad in 

op zoek naar iets waar meer muziek 

in zit.  

We vinden dat bij een Joegoslavisch restaurant met 

strijkje. Bij gebrek aan servetten met opdruk en de 

rekening met adres zullen nooit meer achterhalen 

waar 

precies.  
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Na de maaltijd is een ding duidelijk: er 

wordt niet meer gewandeld.  

Dus kiezen voor een andere bijdrage 

aan onze culturele ontwikkeling en 

kennis van de Duitse taal. We kopen 

kaartjes voor “Die Rechte und die Linke 

Hand des Teufels”, 

een film van Bud 

Spencer en Terence 

Hill (jawel twee 

Italianen) uit de 

“Vier vuisten 

reeks”. Het is 

bijzonder leuk. 

Na afloop moet Karin echt een koffie, en wij eisen eis (ijsje), dus voor we 

het hotel in gaan stappen we nog even bij McD langs.  

 

WENEN –  UTRECHT, 21 –  22 OKTOBER 

Onze U-bahn kaart is op, maar we hebben nog een dag over. Dus na 

het ontbijt, en afscheid van het hotel, beginnen we met op de 

Karlsplatz een dagkaart te kopen. Tenslotte vertrekt de trein naar 

Utrecht pas om 23:00 uur, er is dus veel tijd over om nog meer van de 

stad te zien, en volgens de gidsen en brochures is er ook nog zat. 

We kijken nog een keer naar de Karlsdom, die hier tussen 1716 en 

1739 is neergezet. Hij is dus iets ouder dan de meeste gebouwen. Met 

zijn 72 meter hoogte is-ie iets kleiner dan de andere monumenten, 

maar door die twee zuilen van 33 meter voor de deur toch behoorlijk 

indrukwekkend.  
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Minder imponerend, maar daarom niet minder 

gewaardeerd is het cafe Bleier, waar we nog een 

koffie pakken, voor we onze spullen naar West-

Bahnhof slepen. Daar gaan ze in opslag voor de 

terugreis. Vervolgens verdwijnen we in de U-bahn op 

weg naar het startpunt van onze wandeling, het 

gemeentehuis. 

De volledige wandelingen van deze dag staan hieronder ingetekend: 

 

Langs de ring komen we als snel weer bij het dubbelmuseum, waar we de eerste dag dieren 

hebben gekeken. Aan het eind van het plein, waar Maria Theresia nog steeds hoogwaardig 

zit te wezen staat nog een grote facade. Het blijkt de Messe Palast. Oorspronkelijk gebouwd 

in 1725 diende het als paarden- en rijtuigenstal. Nu wordt het gebruikt voor beurzen, maar 

stelt het eigenlijk weinig voor.4 

En dus draaien we ons om en gaan naar het “andere” museum, het kunsthistorisch museum 

tegenover het natuurhistorisch museum. Hoewel de buitenkant er als een fotokopietje 

uitziet, is de binnenkant, door gebruik van andere steensoorten en bekleding, totaal anders.  

Het is vooral een museum van oude kunst, te beginnen met de Egyptenaren, Grieken en 

Romeinen en vervolgens beelden en schilderijen en beelden tot en met de Renaissance. 

Nelleke is erg weg van de schilderijen van Giuseppe Arcimboldo, die met groenten en fruit 

gezichten schilderde. Hier hangt zijn serie “de vier jaargetijden”, naast werk van Velasquez, 

 
4 Zie ons verslag van 2019: Deze eeuw is het omgebouwd tot een prachtig complex met schitterende musea. 
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Rubens, Holbein, Rembrandt en Breugel, om er maar een paar te noemen. Zie op de 

hieronder de collage van onze verzameling. 
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De volgende stop langs de ring is de Opera. De restaratie is, als eerder gezegd, pas 30 jaar 

oud. En hoewel we geen van allen opera kenners of liefhebbers zijn, zijn we wel benieuwd 

hoe het opgeknapte interieur er uit ziet. Na er de eerste dag voorbij gelopen te zijn, gaan we 

nu voor de rondleiding die ze er geven als “the Fat Lady” niet staat te blèren. 

De rondleiding valt helemaal niet tegen, en als we 

naar buiten komen zijn we dan ook weer een 

boekje met foto’s en uitleg rijker. Op de volgende 

pagina staat weer een samenvatting van het 

interieur van dit gebouw. 

Wij gaan vrij snel door, voor een rondje Hofburg. 

Ook daar kan je naar een museum, maar op dat 

punt zitten we duidelijk aan onze tax. Bovendien 

houdt niet iedereen van moderne kunst, dus we 

zetten het op de lijst voor de volgende keer. 

Op dit punt is het goed nog even het tomeloze 

enthousiasme van Karin en ma voor de dierentuin 

en het Natuurhistorisch museum nog een keer 

“onder de aandacht” te brengen       
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In de Neue Hofburg zit de Spaanse Rijschool. Al zo’n 400 jaar. En omdat er 400 jaar geleden 

nog geen gemotoriseerd verkeer was, gaat het dus niet om de 

nobele auto- of motorsport. Nee, het handelt zich hier om 

paarden. En niet zomaar om paarden, maar om Lipizzaner.  

Aanvankelijk werden deze paarden gefokt5 in Sežana in 

Slovenië op basis van een ras uit Spanje. Lang verhaal zo kort 

mogelijk: ze zijn heel goed in dressuur. En je raadt het al: in de 

Neue Hofburg kan je kijken naar dressuurvoorstellingen van 

de Spaanse rijschool, waarbij de ruiters in traditioneel 

kostuum, inclusief 

Napoleon steek, 

optreden. 

Nu denk ik net zo over paardendressuur als over opera, 

maar zuslief en paard, dat is bij voorbaat een verloren 

discussie. Nu komt het 

geluk me een handje 

helpen. De show is én duur 

én lang van tevoren 

uitverkocht. 

Tot geluk van Karin bieden 

ze hier wel dezelfde 

service als bij de Opera: 

tegen afdracht van wat schillingen kan je de stallen bezoeken. 

En genieten van paarden die wel schimmel zijn, maar het niet hebben… 

Daarna trekken we de stad 

in op zoek naar voedsel. 

We komen uit bij Max’s 

burgers, al is niet meer te 

achterhalen waar die zat. 

Deze Scandinavische fastfood keten heeft het in het land 

van de schnitzel duidelijk afgelegd, alleen dit plaatje 

hebben we nog over:  

 
5 They fuck horses… Pardon? Yes, Paard’n 
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Daarna is het echt tijd voor de 

laatste ronde. We lopen over 

Graben, met de pestzuil. You love 

it, or you hate it, maar dit 

monument waarmee God werd 

bedankt dat niet iedereen aan de 

pest bezweek is een opmerkelijk 

ding. Op de ansicht die we 

kochten gaat-ie wat verscholen 

achter de zoveelste fiaker, maar 

toegegeven, die was er ook (of 

zijn collega). 

Na Max’s burgers bekijken we een deel van de ring dat we nog niet hebben gehad en 

eindigen weer in het Stadtpark, waar we nog een keer zwaaien naar een oude bekende. 

 

Daarmee komen we toe aan de laatste maaltijd van deze vakantie, op de Fleischmarkt in de 

buurt van de Stephansdom. Hier zit Griechenbeisl, restaurant sinds 1447 en daarmee het 

oudste restaurant van de stad. In een put bij de ingang zit een pop met een doedelzak. 

Hiermee wordt verwezen naar der lieber Augustin die hier in de 17e eeuw optrad. Het 

restaurant zit in de oude Joodse 

wijk, naast een Grieks-Orthodoxe 

kerk. 

Logische vraag is dan: zoveel 

historie, zo in de toeristen 

omgeving, is het te eten? Het 

antwoord is zonder meer ja. In de 

historische kelder van het pand eten 

we een prima maal. 



WENEN 1981, LUXEMBURG 1982 28 

 

Daarna zwaaien we nog een keer naar de Stephansdom en nemen de U-bahn naar West 

Bahnhof en daar na de trein naar huis.  

Het lijkt alleen maar passend als we ook daar de collage van opnemen. 
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LUXEMBURG 

INLEIDING 

Mijn vader heeft weinig van de wereld gezien. De Benelux, Parijs, Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland vormen de volledige lijst. Terugdenkend aan zijn verhalen denk ik dat 

Luxemburg de meeste indruk heeft gemaakt. Veelzeggend was in ieder geval zijn opmerking 

dat je voor het rijden in de Ardennen “een krom stuur” nodig hebt. 

Voortbordurend op de trip naar Wenen, en ter herinnering aan hun vakantie in Luxemburg 

stelt ma een reis naar Luxemburg voor. Het wordt 16 tot 23 oktober 1982. Merijn is “al” drie, 

Wart zes maanden. En deze keer gaan ze mee! 

ZUID-BEIJERLAND –  CLERVAUX, 16 OKTOBER.  

Wederom heeft Broere Reizen ons aan een trip 

geholpen. Voor 377 gulden kunnen we een week op 

pad. Voor die prijs krijg je geen nacht/slaaptrein. In 

plaats daarvan mag je zelf uitzoeken hoe je ter plekke 

komt. 

Gelukkig is Henny dusdanig hersteld dat er geen rolstoel 

mee hoeft, maar verder wordt alles in de gele Fiat 127 

gefrot, inclusief wandelwagen voor Wart. 

We kunnen pas na 14:00 uur terecht, dus we vertrekken 

op ons gemak uit de Jasmijnstraat in Zuid-Beijerland. 

Wat we van Luxemburg verwachten? We zijn er, op de 

fiets, al eerder geweest. Dus we hebben wel een beeld. 

Bovendien hebben we een gids van de ANWB uit 1977, 

dus best recent. Door die combinatie, gekoppeld aan de 

ervaring van ma, bereiden we ons voor op laaggebergte 

met veel 

kastelen en 

bos. Ons 

vakantieboek begint dan ook met een groot 

formaat ansichtkaart met een overzicht van de 

Luxemburgse kastelen. 

De eerste zullen we direct al in Clervaux vinden, al 

hebben we waarschijnlijk geen tijd om die te 

bekijken. Want de combinatie van wegen en 

topsnelheid van de Fiat maakt dat je een paar uur 

onderweg bent.  

https://www.kooltiel.nl/wp-content/uploads/1976/03/1976-Fietsen-in-Benelux-en-Duitsland.pdf
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In 2019 rekent Google Maps voor je uit dat je er 4,5 uur over doet om de 375 kilometer af te 

leggen, maar daar waren we toen zeker een uur meer aan kwijt.6 Bovendien moeten we ter 

plekke ons onderkomen zien te vinden. Maar goed, we verwachten dit: 

 

Clervaux Luxemburg Vianden 

Larochette Brandenbourg Wiltz 

Beaufort Bourscheid Esch sur Sûre 

We gaan er wel van uit dat deze eerste dag niet alleen reisdag is, 

maar ook eerste vakantiedag. Dus rijden we via Esch sur Sûre 

(dat ook op de omslag van de ANWB gids staat), waar we ons 

echte eerste kasteel van de trip zien. Dat we er in 1976 ook zijn 

geweest maakt het alleen maar leuker. We kopen er wat 

broodjes voor de lunch bij “Maison Wohles” en bezichtigen de 

stad. Kenners van Esch weten dat je dan halverwege de heuvel 

gaat staan en om je heen kijkt, waarna je 80% van de plaats hebt 

gezien, inclusief camping, rivier, oude kerk en kasteelruïne. Echt 

geïnteresseerden volgen dan de rivierbocht nog even en 

bekijken ook het stuwmeer en -dam. Concludeer hier trouwens niet uit dat het niet de 

moeite waard is. Het is een prachtige plek in de meanderende rivier.  

 
6 Google vertelt je ook dat je over Brussel moet want dan is route 80 km korter, maar dan kom je niet langs 
Maastricht, ma’s geboortestad en niet langs Esch. Verder is Nelleke kaartleeskampioen, dus verder gaat het 
goed. 
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Ons huis ligt net buiten het stadje 

Clervaux in Reuler. De sleutel 

moet in “het centrum” van Reuler 

opgehaald worden bij Hotel du 

Commerce. Dat duurt even, want 

we kunnen niet ontdekken wie 

ons de sleutel zou moeten geven. 

Uiteindelijk lukt het, en met de 

mededeling dat we in het 

onderste appartement zitten 

kunnen we verder ons best 

doen.. maar of we nog wel even 

willen bijbetalen voor lakens, 

water en licht. Merijn en ma 

slapen in de ene slaapkamer, wij 

hebben een bedbank in de ander. 

Althans, dat is de theorie. De 

harde werkelijkheid is dat we de 

bedbank uittrekken, waarna deze 

verheugd instort. We halen de 

matras er af en stampen de 

resten van het bed weer in de 

bankvorm. De rest van de week 

slapen we op de matras op de 

grond. 

Wart slaapt in zijn kinderwagen. 

Ons onderkomen heeft wel een 

makkelijke stoel op een 

draaipoot.... tot die afbreekt. 

  



WENEN 1981, LUXEMBURG 1982 32 

 

Verder valt ons de eerste nacht op dat het lijkt alsof er ergens water naar binnen stroomt. 

Maar we zijn er en kunnen zes dagen genieten van het land met de vlag die iets fletser is dan 

die van ons. 

LUXEMBURG, 17 OKTOBER.  

Alsof we de eerste dag niet genoeg gereden hebben, 

besluiten we de eerste dag naar Luxemburg, Luxemburg 

te gaan 

(zoiets 

als N.Y. 

N.Y., 

maar 

dan 

minder 

indrukwekkend). 

De tocht gaat via Diekirch, waar we eerder 

hebben gekampeerd; die noteren we voor 

later in de week. 

Door de plaats loopt de Vallé de la Pétruse 

met een indrukwekkende brug. Op het 

centrale plein (Place Guillaume) staat een 

beeld van Willem II, Groothertog van 

Luxemburg en Koning der Nederlanden. 

In de grondwet van beide 

landen stond een klein 

verschil: Luxemburg 

accepteerde geen vrouwelijk 

staatshoofd. En dus begonnen 

ze na Willem III voor zichzelf. 

Maar na Adolf en Willem IV 

zaten ook zij echt zonder 

echte mannen, en dus 

veranderde de grondwet 

alsnog. Er is wel gerechtigheid 
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En verder: de Adolphe 

brug over de vallei is 

indrukwekkend, en ze 

hebben een oude kapel 

uit de 14e eeuw: de St 

Quirin. Die zit in de rots 

van de Vallei. 

Met wat moderne 

kunst op straat 

proberen ze het er een 

beetje uit te laten zien, 

en we moeten 

toegeven dat ze een 

oude vestingmuur 

hebben.  

In dit land van ruïnes en kastelen-in-herbouw is dat echter niet heel bijzonder. Verder zien 

we wat winkelstraten en een paar 

overheidsgebouwen. Maar in feite komen we niet 

heel veel verder dan “het is hier wel aardig”. 

Gelukkig hebben ze een Wimpy7, de fastfoodketen 

waar je nog wordt bediend, met prettige 

rood(nep)leren banken8. 

Ook het suikerzakje dat we kregen bij de koffie zit, 

gewoontegetrouw keurig ingeplakt in het 

vakantieboek. 

En om de stijl maar even door te trekken is ook hier 

een collage van alle bonnetjes die we hebben 

verzameld. 

Mogelijk valt het op dat dit deel van de digitale 

reconstructie uiteindelijk iets minder bonnetjes 

zitten. Hiervoor is een volstrekt logische verklaring. 

Het moest ook in de Fiat 127.  

 
7 Helaas niet op Place Guillaume       
8 Wie nu naar Wimpy wil moet naar een ander werelddeel (we rekenen de UK daar ook onder), maar toen was-
ie groot. 
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CLERVAUX, 18 OKTOBER 

Het zou heel dom zijn niet de plaats te bekijken waar je logeert. Voor Merijn hoeft daar 

verder weinig aan gedaan te worden. Naast het appartement houden ze kippen, waar hij 

helemaal door gebiologeerd is. Wat hem betreft is dat opwinding genoeg. Wij willen, helaas 

voor hem, meer van Clervaux zien dan de 

kippen en de winkel Krause, waar we inkopen 

doen. We kunnen tenslotte in ons 

onderkomen koken. Het keukentje in het 

appartement stelt weliswaar geen hout voor, 

maar geeft in ieder geval de mogelijkheid 

“thuis” wat eten klaar te maken. 

De stad ligt op een hoogte van 360 meter, en 

is bijna vijf keer zo groot als Esch-sur-Sûre. 

Toegegeven, met 1550 inwoners is het nog 

steeds niet bijzonder groot, maar volgens 

Luxemburgse maatstaven is het 

“de grote stad” (zie verder het 

tekst vak). 

Maar goed, de stad. Het 

hoogste punt is de abdij uit 

1910 met een hoogte van 540 

meter. Groot, stevig en vooral 

lelijk. 

Veel leuker is het kasteel, dat 

uitzicht geeft op een deel van 

het dorp, inclusief de Klierf of 

Clerve, het riviertje dat door de plaats loopt. 

Het kasteel stamt uit de 13e eeuw, en heeft de nodige strijd gezien. De laatste keer in 1944 

toen het deels aan puin werd geschoten. Onze ANWB gids is van mening dat het inmiddels 

gerestaureerd is. En of het nu af is of niet, 

het kasteel biedt je twee musea. De eerste is 

een blik op WOII, maar ma was daar bij, en 

ze vindt het wel geschikt. 

De tweede is een verzameling 

bordkartonnen maquettes van de kastelen in 

Luxemburg. Op zich een beetje sneu, maar je 

hebt wel in no time een overzicht over de 

belangrijkste ruïnes van het land. Omdat we 

Nb. De gegevens komen, als gezegd, uit 

de ANWB gids uit 1977. Reuler heeft die 

gids niet gehaald. In 2019 is het inwoner 

aantal van Clervaux ruim drie keer zo 

groot geworden. Wikipedia noemt Reuler 

wel. Daar staat dat in 2001 het 

inwoneraantal 181 was. In 1982 waren 

dat er, statistisch gezien, dus nog geen 

honderd. Inclusief kippen. 

1 Maquette Esch-sur-Sure 
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er al een aantal kennen, kunnen we zien dat de maquettes weliswaar met veel huisvlijt, 

maar ook met veel oog voor detail zijn gebouwd.  

Het “syndicat d’initiative” voorziet bezoekers van de stad goed van folders. Dankzij hun 

steun, hieronder een samenvatting van Clervaux. 
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Verder is 

Clervaux dus niet 

heel spannend, 

al probeert 

Merijn Oma 

duidelijk te 

maken hoe de 

wereld in elkaar 

zit. Een activiteit 

die leuk is. Maar 

zoiets valt, als 

we terug zijn, 

uiteraard 

volstrekt in het 

niet bij de kippen naast het pension. Wart vindt alles best. Er is deining om hem heen en dan 

is hij al gauw gelukkig.  

Tot slot is er een grens aan wat je onze appartementskeuken kan koken, dus ’s avonds eten 

we bij de Cabana Lounge, een veredelde snackbar “Down Town” 

  



WENEN 1981, LUXEMBURG 1982 38 

 

HOSINGEN EN VIANDEN 19 OKTOBER 

Het Weense deel van het verhaal heeft al 

duidelijk gemaakt dat een vakantie zonder 

dieren eigenlijk geen optie is. Nu is het aantal 

wilde beesten in Luxemburg beperkt (we 

rekenen de leeuwen in de wapens van 

Luxemburg stad en Diekirch niet mee). Maar 

de VVV folders vermelden het Wildpark van 

Hosingen. Via de ANWB gids leren we dat 

Hosingen een “vredig Ardeens dorp” van 550 

inwoners is. Het ligt op weg van Liège naar Luxemburg. Met die informatie en 

de kaart (zie bijlage) is het niet alleen terug te vinden, maar we kunnen zelfs 

vaststellen dat het min of meer naast onze achtertuin in Reuler ligt. Zonder de 

wandelwagen, en met vertrouwd polderlandschap, zou de < 10 kilometer 

zelfs te lopen zijn. Maar 

inmiddels weten we heel goed 

dat er naar veel hoogtemeters 

en haarspelden in die 10 

kilometer kunnen zitten. En dus 

gaat alles in de Fiat en rijden we 

naar het Wildpark. Hoewel 

verreweg het beste van het park 

hun reclame is, zijn er inderdaad 

wat beesten. De wilde zwijnen 

met jongen zijn heel leuk, vooral omdat ze goed afgerasterd zijn. En er lopen 

ook herten.  

Om het gebrek aan echt 

opwindende zaken te 

compenseren is er ook een 

speeltuin.  

Speeltuinen zijn aan mode 

onderhevig. In de jaren 60=70 werden de 

traditionele glijbaan, wip en schommel aangevuld 

met grote ijzeren speeltuigen waarmee je kon 

schudden of draaien, zoals de Engelse schommel. 

Deze apparaten verdwenen al bijna even snel als 

ze kwamen, omdat je je er flink mee kon 

blesseren, maar in Hosingen wordt het op dit 

moment nog als “top of the art” gezien.  
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Merijn heeft zich gerealiseerd dat hij tussen peuter en kleuter in zit, en heeft zichzelf 

uitgeroepen tot driedel. Een driedel kan een flinke gooi geven met een schommel en 

constateren dat die dan als boemerang werkt, of met heel veel moeite op een Engelse 

schommel klimmen. Maar dat laatste werkt alleen als er een vader als buitenboordmotor op 

wordt losgelaten, en die snapt niet dat het allemaal veel woester kan. 

 

Dus hoewel we ons absoluut hebben geamuseerd, blijkt het Wildpark geen dagexcursie.  
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Nu is dat geen probleem, want zo’n kleine 20 

kilometer verderop ligt een grote stad. Nu is 

dit laatste wel een beetje afhankelijk van je 

perspectief, maar met 1770 inwoners is 

Vianden groter dan onze eigen woonplaats 

Zuid-Beijerland. 

De reden om de plaats te bezoeken is “het 

slot”. De openingsfoto van dit deel van het 

verhaal laat al zien dat ze er flink wat hebben, 

maar deze ligt wel heel mooi en is heel fors. 

Tijdens onze fietsvakantie zijn we er al geweest 

en is beknopt beschreven hoe dit geweldige 

bouwwerk in verval is geraakt.  

Bij het maken van het 

bijbehorende plakboek 

kwamen we er achter dat 

in 1977 was besloten tot 

het behoud van de resten. 

Dit door er een nationaal 

monument van te maken. 

Het beeld dat wij er nu 

van hebben is dat van 

foto’s, afkomstig uit de 

dia verzameling van Paul 

uit 1970. 

En dus zijn we 

nieuwsgierig naar de 

restauratie en een echt 

grote ruïne lijkt ons leuk 

voor de jongens.  

Herstel van ruïnes komt in 

soorten en maten. Wat 

wij tot nu toe hebben 

gezien is dat het vaak een 

kwestie is van de losse 

stenen aansmeren en het 

puin rond wat er nog staat 

opruimen. 

https://www.kooltiel.nl/categorie-kooltiel/categorie-reizen/belgie-luxemburg-en-duitsland-1976/
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De tentoonstelling in “ons” 

kasteel in Clervaux deed ons 

vermoeden dat ook in 

Vianden was gekozen voor 

“vastplakken wat los zit”. 

Niets blijkt minder waar. 

Waarschijnlijk is “das 

Modelbauverein” er nog niet 

uit of ze de moderne 

ontwikkelingen meenemen, 

of dat ze er voor kiezen de 

historisch verantwoorde 

ruïne te blijven tonen.9 

Bij aankomst blijkt dat er gekozen is voor volledig “de-ruïneren”. Een proces dat nog in volle 

gang is. Maar er zijn weer daken en vloeren, en er zit glas in de vensters. Ik raak in gesprek 

met een betrokkene. Als ik mijn bewondering uitspreek voor wat er in vijf jaar is gebeurd 

krijg ik het hele verhaal te horen. Men gaat voor volledig herstel op basis van oude 

beschrijvingen en tekeningen. Daarbij wordt gekozen voor oorspronkelijke materialen. Dus 

koperen afvoer, eiken 

vloeren etc. Moderne 

verlichting en 

beveiliging worden 

wel aangebracht, 

maar zo veel mogelijk 

wegwerkt in vloeren, 

plafonds en muren. 

Het mag wat kosten, 

maar men voorziet 

dat het 

gerestaureerde 

kasteel veel meer 

toeristen trekt en 

geschikt is voor 

concerten, evenementen en gebruikt kan worden als filmlocatie. En hoewel het nostalgische 

gevoel van een echte grote ruïne verdwijnt, moeten we toegeven dat het prachtig wordt 

uitgevoerd, en het voorkomt dat het nog verder instort.  

 
9 Een internet search in 2019 geeft een antwoord op deze vragen, zie bijlage. 



WENEN 1981, LUXEMBURG 1982 42 

 

Na het kasteelbezoek is er nog een 

stukje dag over, we vullen dat met 

een klein blokje om. Allereerst rijden 

we langs Bourscheid. Het ligt, net als 

Vianden, mooi op een heuvel. We 

vinden het leuk om te zien, maar 

hebben al voldoende plaatsen 

bezocht vandaag, dus laten we het 

bij één foto en zwaaien op afstand. 

Luxemburg ligt zo dichtbij dat we er 

vast nog wel een keer komen10. 

 

Zus en ouders zijn tijdens hun vakantie in Diekirch geweest, net als wij tijdens onze al 

genoemde fietstocht. Ma vindt het heel leuk nog eens terug te gaan en dus rijden we terug 

via die plaats en maken een korte wandeling door het dorp en langs de Sûre. 

 

 
10 Het werden meerdere bezoeken, zie bijvoorbeeld ons verslag uit 2019 

https://www.kooltiel.nl/wp-content/uploads/2019/06/2019-Austria-Austalie-en-meer-part-1.pdf
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Daarbij komen we ook langs de oude 

kerk die we vorige keer hebben 

gemist. Deze oude St. Laurenskerk is 

uit de 9e-10e eeuw, maar is in de 15e 

eeuw aangepast. In dit geval zijn we 

niet heel erg onder de indruk alleen 

op basis van de ouderdom, maar we 

nemen, zoals altijd, wel een ansicht 

mee voor het boek. 

Daarna is het echt mooi geweest en 

gaan we terug naar het 

appartement, waar het nog steeds klinkt alsof er iets lekt. Het irriteert zo erg dat ik op 

onderzoek uitga. De conclusie is dat de herrie komt door de lucht in de radiatoren, die ook 

nauwelijks warmte afgeven. 

Met de kwaliteit van onze opeenvolgende auto’s ga je de straat niet uit zonder een 

gereedschap set. Met een tangetje ga ik de ontluchtingsknop te lijf. Het levert veel stank op 

een het duurt uren voor het geheel ontlucht is. Het resultaat mag er zijn. Niet alleen is er 

nauwelijks nog herrie, maar het systeem geeft ook weer warmte af. 

Ik ben er van overtuigd dat de druk in het warmtesysteem nu te laag is, maar een drukmeter, 

laat staan een plek om bij te vullen, is onvindbaar. Ze zitten waarschijnlijk in een ander deel 

van het pand. We bedenken dat ze het maar moeten toevoegen aan de lijst “herstel”, samen 

met de bedbank en de draaistoel.  

DUITSLAND 

BITBURG EN TRIER, 20 OKTOBER  

Luxemburg is zo klein dat je, als je met de auto 

bent, op enig moment het land weer uitrijdt. En 

dat is het plan voor vandaag. Twee plaatsen uit de 

vakantie van 1976 opnieuw bezoeken. We 

beginnen bij Bitburg in de Eifel. Die plaats bestaat 

echt, het is niet alleen maar een biermerk. 
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Wij worden niet spontaan blij van 

de Duitse plaatsjes, 

maar het rijden door de 

Eifel is leuk, het is veel 

weidser dan het deel 

van de Ardennen waar 

wij zitten, met mooie 

grote heuvels. Als 

Bitburg niet tot 

enthousiasme leidt, is 

de vraag waarom we hier zitten. 

Dat is overzichtelijk, vijf kilometer 

van de stad ligt Villa Ortang, de 

resten van een Romeinse villa uit 

de eerste eeuw. Er is van alles 

gevonden, en dat is naar het 

Heimatsmuseum in Bitburg 

gebracht. Alleen de 

mozaïekvloeren zijn achter gebleven, en die zijn prachtig. Je moet wel entree betalen. DM 

4,50 lijkt veel, maar dan mag je ook vijf andere Romeinse bouwwerken in Rijnland-Palts 

bezoeken. 

Daarvan liggen er vier in 

Trier, en dat is om de hoek 

en dan is de uitgave een 

koopje, zeker omdat de 

jongens nog overal gratis 

inkomen. 
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De volgende bezienswaardigheid is echter nog gratis. Op weg naar Trier komen we door het 

dorpje Igel. Daar staat een Romeinse Zuil uit de 3e eeuw. Na lang nadenken heeft men een 

naam voor de 23 meter hoge zuil bedacht: De Igeler Saule. Het meest opmerkelijke aan de 

zuil, even los van het feit dat hij lomp groot is, is dat de Duitsers (nog) niet geprobeerd 

hebben om hem naar een museum te verschepen. 

Daarna is het echt tijd om door te rijden naar Trier en de grote Romeinse ruïnes te 

bezoeken. 

 Allereerst is er 

natuurlijk de Porta 

Nigra, die je toegang 

geeft tot de drukste 

winkelstraat van de stad. 

Daar zit onder meer “Das etwas andere Restaurant”. Een ding is duidelijk, de keten van Mac 

en Dick11 McDonalds is in no-time de wereld aan het veroveren. Nadat het 1e Europese 

restaurant in 1971 in Zaandam werd geopend kom je ze nu in heel veel plaatsen tegen. En is 

er discussie over het concept fastfood in het algemeen en McDonalds in het bijzonder 

gestart. Wij staan daar redelijk simpel in. Het is prima voor een snelle hap, en verder moet je 

je realiseren dat een dieet van zuiver McD ongezond is.12   

Nu mag McD drijven op de Big Mac en de fries, maar soms worden ze gedwongen om zich 

aan te passen aan de lokale omstandigheden. Dat gebeurt bijvoorbeeld hier in Duitsland. 

Duitsers zijn geen natuurlijke vegetariërs. En hoewel ze alles lijken te eten wat ze wordt 

voorgezet, zolang het maar met Bitburg weggespoeld kan worden, hebben ze een duidelijke 

voorkeur. En dat is varken. 

 
11 Te flauw voor woorden, maar waarom is er alleen een Big Mac?? 
12 De discussie is in later jaren uitgegroeid tot actie en rechtszaken. Voor meer sensatie kijk naar “kritiek” op 
Wikipedia. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
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Dus burgers zijn prima, maar ze missen net dat wat het varken heeft, en wat zich niet 

beschrijven laat      . McD heeft zich in Duitsland aangepast door de McRib op het menu te 

zetten: een stevig stuk “gebratenes Schwein”. Daarmee gaan ze de goede kant uit, zeker 

omdat het op een broodje komt. En met bolletjes zit je bij Duitsers al gauw goed.  

Naast overleden varkens en Bitburg hebben 

Duitsers nog een derde liefde. Die Soße is 

een must in de Duitse keuken. Veel en 

calorierijk zijn daarbij de kernbegrippen. 

Amerikanen snappen sauce, zolang het BBQ 

sauce is. En dus komt de McRib met een 

overmaat aan Soße, in een apart zakje. En er 

is nog een tweede zakje, naast de overload 

aan servetten. Daarin zit een vochtig doekje, 

want Amerikanen doen graag of ze keurig 

zijn. Samenvattend: ik heb het beste broodje 

bij McD ever, maar de vlekken krijg ik er nooit meer uit.  

Verder doen we het rondje door de stad, inclusief museum. In welke volgorde dat gebeurt is 

nu niet meer te achterhalen. We zouden in de 

jaren die volgden nog een aantal malen in 

Trier stoppen, omdat het een handige laatste 

stop voor de rit naar huis is, en omdat er altijd 

iets te zien is. Uit de afgestempelde kaart 

blijkt in ieder geval dat we alles hebben 

gezien én dat we in het mooie Landesmuseum 

zijn geweest, waar alles te zien is wat het 

Heimatmuseum in Bitburg niet in handen 

heeft gekregen.Een ding valt in ieder geval 

wel op. In Trier zijn de ruïnes van 

twee grote Romeinse badhuizen, 

de Barbara Thermen en de Kaisers 

Thermen. De laatste worden op 

dit moment ook stevig 

gerestaureerd, al gebeurt dat niet 

op dezelfde manier als in Vianden. 

Hier is het meer alles wat is 

omgevallen rechtzetten en vast 

metselen. Een ding wordt 

daardoor wel duidelijk: de baden 

waren enorme en 

indrukwekkende gebouwen.  
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LUXEMBURG 

BEAUFORT EN MULLERTAHL, 21 OKTOBER  

Vandaag blijven we dichter bij huis en bezoeken we een gebied waar ma goede 

herinneringen aan heeft. 
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Met Karin en pa heeft ze rond 1970 misschien wel een van hun mooiste vakanties 

doorgebracht in “Klein Zwitserland”, in de noordoostelijke hoek van Luxemburg, in de buurt 

van de grensplaats Echternach. 

De eerste stop is het kasteel van Beaufort, dat net als Vianden is aangekocht door de 

Luxemburgse staat. Beaufort wordt door de gids omschreven als: “westelijk van Diekirch ligt 

het aardige plaatsje, omgeven door diepe dalen met sparren en dennenbossen en grillige 

rotspartijen. Aan de Haupsenbach, die westelijk van het dorp een grote vijver vormt ligt de 

ruïne van een 13e eeuws kasteel. “Het ligt er inderdaad schitterend, als moet de bouwploeg 

die het geheel restaureert veel kleiner zijn dan die van Vianden, want er is nauwelijks iets 

van te zien. De Rundgang Führer 

beschrijft nauwkeurig wat er nog 

staat en wie wie heeft doodgemept 

om zich kasteelheer te mogen 

noemen. En dat ook nog in het Duits, 

wat het op de een of andere manier 

nog erger maakt.  

In de 17e eeuw werd een 

Luxemburgse generaal13 kasteelheer 

en besloot dat het kasteel groot en 

imposant, maar ook verrekte 

oncomfortabel was, en dus bouwde hij er een moderne kasteelhoeve in renaissance stijl 

tegenaan en stopte met het onderhoud van het oude kasteel.  

Het geheel schijnt ’s avonds in het 
licht te staan, maar we zijn er van 
overtuigd dat de jongens dat niet 
trekken, en dus rijden we verder 
het gebied in om een 
wandelingetje te maken in het 
Müllerthal. Voor het hele gebied 
geldt dat de rotsformaties 
prachtig zijn, wat ook voor de 
omgeving van het dal geldt. Een 
passende ansichtkaart van de 
beek kunnen we niet vinden, 
maar de dia van Paul geeft het 
prima weer, dus die staat 
hiernaast. 

 
13 Of dé generaal. Volgens de gids heeft het plaatsje 850 inwoners, dus veel meer kan het land er niet gehad 
hebben in de 17e eeuw. 
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Hun vakantie was in Larochette, zo’n 12 kilometer van Beaufort. En omdat dit de dag van de 

herinneringen van ma is, wordt dit de laatste stop van de dag. 

Maar weer even de 

omschrijving: “In het nauwe, 

bosrijke dal van de Ernz Blance 

ligt het aardige zomerverblijf-

plaatsje Larochette, omgeven 

door, zoals de naam reeds doet 

vermoeden, steile rotsen”. Met 

1450 inwoners ook weer geen 

stad van betekenis, maar het 

heeft dat nodig is om het tot 

een serieuze Luxemburgse stad 

te maken: een kerk (1860) en 

een ruïne. Wat heet, ze hebben 

er zelfs twee: de Créhange uit de 14e en de Hornbourg, waarvan de oudste delen uit de 8e 

eeuw stammen. 

We wandelen wat rond, maar hebben 

geen zin om nog een ruïne te 

bezichtigen, laat staan twee. En wat 

de foto’s betreft laten we het bij een 

ansicht voor de kastelen verzameling. 

Door een extra greep in de dia doos 

hebben toch nog een beeld van de 

plaats in de 2e helft van de 20ste 

eeuw. 

Het lijkt misschien wat tegen te 

vallen, zo aan het eind van de 

dag, maar er blijkt toch nog iets 

waar we niet omheen kunnen: 

Een Hollands Eethuisje. Ze doen 

stevig aan folderen, en zo hebben 

we alle informatie die we nodig 

hebben voor het avond eten. 

Daarna is het nog maar een klein 

uurtje rijden naar Reuler. Morgen 

alweer de laatste dag. 
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ECHTERNACH EN DIEKIRCH, 22 OKTOBER  

De wandelwagen bewoner 

amuseert zich per 

definitie. Vandaag duwen 

we hem voor het laatst 

rond tijdens zijn eerste 

buitenlandse reis.  

Dat begint in de noordoost 

hoek van het land, bij de 

grensplaats Echternach. 

Om daar te komen rijd je 

langs Brandenbourg. We 

zwaaien er naar de ruïne, 

waar we verder geen 

informatie over hebben, 

want het heeft de gids niet gehaald. Maar we kunnen nu wel de laatste ruïne op de 

ansichtkaart aan het begin van dit verhaal afvinken! 
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Over Echternach bestaat wel degelijk info, onze gids houdt niet op met de schoonheid van 

de grensplaats met Duitsland te beschrijven. Het heeft geen ruïne, wat in dit land altijd een 

minpunt is, maar wel een oude stadsmuur, wat het toch weer een beetje goed maakt. 

Verder zijn er meerdere kerken, waaronder een heuse basiliek met de resten van een heilige 

van de buitencategorie14. 

En ze hebben op de markt een 

Dingstuhl, gebouwd tussen 1520-30. 

Ik zou kunnen proberen om de 

Denzelt, zoals de Dingstuhl aan de 

overkant van de Sûre wordt 

genoemd, te beschrijven. Gelukkig is 

er deze ansicht, waar het gebouw 

op te zien is (Links). Ooit gestart als 

gerechtsgebouw, heeft het nu een 

functie als stadhuis. Verder is het 

een aardige plaats om rond te lopen 

en om een supermarkt binnen te 

stappen. Want we vinden dat we de horecasector voldoende hebben gesteund deze week. 

Vanavond koken we zelf. Nou ja, koken; we warmen een Susi-Wan China menu met idem 

Nasi Goreng op. 

Voor die tijd gaan we in zuidelijke richting, naar een deel van Luxemburg dat we geen van 

allen kennen. Die weg gaat door het Moezeldal, met de nodige wijngaarden. Het gebied was 

in de Romeinse tijd al bewoond/bezet. 

Een van de Romeinse wegen liep 

van Trier naar Metz, langs Igel en 

Grevenmacher. Bij de laatste plaats 

stoppen we even om te kijken naar 

de oude Romeinse weg en de 

grafheuvels. 

Van de weg is hier alleen een klein 

verhard stukje en een karrespoor 

over. Maar wat er over is, is goed 

aangegeven. 

En rondhollen over zon’n monument is heel leuk, vooral als je als driedel al weer een tijd in 

de auto hebt gezeten.  

 
14 St. Willibrordus 
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Op veel plekken langs de Moezel zijn Romeinse vondsten gedaan, vooral rond het plaatsje 

Remich. Als je daar de grens over gaat ligt bijna onmiddellijk aan de andere kant van de 

grens het plaatsje Nenning, waar de mozaïek vloer van een Romeinse villa is opgegraven. 

Hier een overzicht van de foto’s en folders van het gebied.  
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We verlaten de stad aan het dorp aan de zuidkant en rijden 

richting Frankrijk. Dit blijkt het industriële deel van het land en 

verder niet de moeite waard. Maar goed, je moet het allemaal 

een keer gezien hebben.  

Al is voor een van ons het uitzicht tamelijk beperkt       

Omdat het plat en saai is draaien we bij Frigange weer naar het 

noorden en rijden vervlogens door naar Diekirch waar we nog 

één keer zwaaien en herinneringen ophalen voor we 

doorrijden naar Reuler voor Suzi-Wan en de laatste nacht in 

het appartement. 
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CLERVAUX - ZUID-BEIJERLAND, 23 OKTOBER 

Het zit er op. We leveren de sleutel in en zijn blij dat ze zaak niet controleren. Want hoewel 

zij verantwoordelijk zijn voor de waardeloze bedbank en idem draaistoel, hebben we toch 

geen zin in discussie. We hebben Luxemburg grondig bekeken (zie ook de kaart in de bijlage) 

en kunnen terug naar huis. Leuke vakantie, maar volgende keer zoeken we een ander 

appartement       
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BIJLAGE: DE ROUTES.  
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BIJLAGE VIANDEN 2019, INFO VAN  HET INTERNET.  

Een meerderheid van “Das Modelbauverband” is voor het behoud van historisch materiaal, 

de factie “handen af van het model van opa” heeft gewonnen. Maar om iedereen tevreden 

te houden staat in een hoekje van de zaal nu een kleiner model met hoe het nu geworden is. 

 

Het plan om het kasteel te gebruiken als filmlocatie is ook gelukt. In de lijst met films staan 

in 2019: 

- Brief voor de koning 

- Sherlock Holmes and the leading lady 

- The Musketeer 

- George and the dragon. 


