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NEDERLAND

GEEN DISCLAIMER
We zijn nu beiden 65+ en dus formeel oud. Waar in
het verleden verslagen begonnen met een echte
disclaimer is dat nu niet meer nodig. Als je oud bent
maak je fouten. Dat vinden we jammer. Heel jammer.
Dus als je denkt dat je mensen of gebeurtenissen
herkent in dit verhaal, dan is dat een misser van onze
kant. Jammer dus, maar niet meer dan dat.
VOORAF

Een week geleden heb ik afscheid genomen van mijn werk. Nog een paar kleine klusjes
vanuit huis, een bak vakantiedagen en dan komt de wereld van pensioen en AOW.
Voor velen een tijd om grote plannen uit te voeren, en de wereld te verkennen. Nu heb ik
dat al achter de rug, maar er is altijd meer en we willen best nog wat zien. En daar gaat dit
verhaal over. Over de pogingen om
meer te zien in de eerste maanden na
het “werkzame leven”.
Binnen een week, en na enkele uren
schoffelen in de tuin, pakken we het op.
De auto wordt gewassen, na
meegedaan te hebben aan de reenactment van Hitchcock’s Birds, en we
geven gas richting het zuiden. De zon
tegemoet.
BELGIË
TIEL - KORTRIJK (EN GENT), 3 APRIL

In alle eerlijkheid, het is een koud voorjaarszonnetje en het doel is het Vlaamse land. De
aanleiding is ook vrij overzichtelijk, Nelleke gaat een breicursus volgen. Op zich een vrij
zinloze onderneming, omdat ze toch al een topbreister is, maar het is bij de “Belgische
boys”, en dat is altijd gezellig. Bovendien hebben die een Engelse topbreier als docent
uitgenodigd.
Het nadeel van een Engelse docent is het gebrek aan vloeiend Vlaams. En nu mag je van top
breisters alles verwachten, maar geen sublieme kennis van vreemde talen. En dus hebben
Bart en Francis (yep, de Belgische Boys) ook een heuse tolk ingehuurd. En niet zomaar een,
maar tasjesvirtuoos en medewollie Rachel. En toegegeven, als native van Brexitonia spreekt
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ze (marginaal?) beter Engels dan Nelleke. Blijft de vraag hoe dat zit met de andere
deelnemers. We gaan er achter komen.
Dat gaat nog bijna mis, want we komen, terwijl we richting Antwerpen rijden, tot de
conclusie dat we de juiste route hebben voor Bretagne. Het is heel verleidelijk extra gas te
geven. Alleen de belofte dat we zondag bij een familiefeestje zouden zijn, en de al gemaakte
kosten voor cursus en hotel remmen ons af.
Ook vorig jaar zijn we in Kortrijk geweest. In dat
verslag is uitgelegd dat Kortrijk een toeristische
aantrekkelijkheid van 0,6 heeft. Je kan er iets
meer dan een halve dag de toerist uithangen,
maar dan heb je alles gezien, geluncht en
uitgebreid koffie gedronken. Er is dus een goede
reden om onderweg een stop te maken. En
waarom dan niet in een van de leukste plaatsjes
van Vlaanderen, Gent?
De auto raken we snel kwijt in een
willekeurige garage, en van daar is het
maar een paar minuten lopen naar het
oude centrum. De rivier hier is, evenals in
Kortrijk, de Leie. Die loopt direct langs de
parkeergarage met aan de andere kant
een donker futuristische gebouw. Dat wil
ik wel op de foto, en van daar kan je via
een brug zo de oude stad in. Helaas, de
brug is nog afgesloten. Maar met een
extra bocht staan we toch zo voor, en even later in, de St.
Baafskathedraal.
Nelleke zou de omvang van de kerk omschrijven als “een
joepert”. Wat al gauw tot de vraag leidt wat een stad van
nog geen 300 duizend inwoners moet met zo’n knijter van
een kerk, omgeven door een aantal kleinere, maar nog
steeds fors uitgevallen kerken?
Het antwoord is opmerkelijk. In de middeleeuwen was Gent
een tijdje de grootste stad van Noordwest Europa en goed in
bakkeleien met alles en iedereen. Om onze audiogids te
citeren: men had er slachtgoesting. Imponeren met een
turbokerk en een stevig kasteel helpen daarbij.
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Bij binnenkomst staat in de kathedraal, uit de 15e en 16e
eeuw, een stevig bord dat fotograferen en filmen verbiedt.
Maar als gezegd, in een stad die is gebouwd langs de Leie
met leien en bakkeleien, heeft men het niet zo op
voorschriften. Hele groepen zijn bezig om alles vast te
leggen, en wie ben ik dan om niet mee te doen. Nu is het
niet heel veel werk, want, ondanks de enorme
kunstschatten, vinden we het niet heel mooi. Het topstuk
van de kathedraal is “de aanbidding van het lam Gods”, die
tijdelijk van zijn plek is en nu tegen bijbetaling kan worden
bewonderd als “ de restauratie van het lam Gods”. Daar
moet in deze omgeving niet gering over gedacht worden.
Naast de religieuze betekenis is de stad gebouwd op de
kapitalen die zijn verdiend met de schapenteelt en de
daaruit voortvloeiende lakenhandel.
Enige verering van de leverancier van shoarma en goede breiwol is dan ook op zijn plaats.
Maar goed, nu even niet. Wat overblijft zijn wat monumentale graven van bisschoppen en
een rococo spreekstoel. En waar je bij barok al denkt “ slaan we niet een beetje door” geldt
dat zeker voor de rococo. De kansel is zonder enige twijfel de meest dolgedraaide
aanstellerij die we ooit in een kerk hebben gezien.
Verder is de kerk beroemd om zijn orgel, en het is aangenaam dat de organist dat ter plekke
(vrij succesvol) probeert te bewijzen.
Tegenover de kerk staat een andere toren, het Belfort, met daarnaast de lakenhal. De toren
kan je op, maar je kan
ook op zoek naar het
nationale gerecht van
Vlaanderen. En zo
even na twaalf uur is
dat aanlokkelijker,
zodat we binnen de
kortste keren achter
een warm vlees met
kleine friet zitten. Dom
natuurlijk, want een
kleine friet bestaat
niet, friet doe je met
veul!
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Goed gevuld lopen we wat later langs het stadhuis en
de Graslei. Voor wie Gent niet kent: daar staan de
oude koopmanshuizen. We kunnen er kort over zijn, ze
zijn prachtig. Even verder kom je bij het Gravensteen,
het enige nog min of meer intact zijnde middeleeuwse
kasteel van Vlaanderen. Neergezet tussen de 12e en
14e eeuw was dit het machtscentrum van de graven
van Vlaanderen. We besluiten tot de volledige
bezichtiging, waarbij ons ook nog de al genoemde
audiotour wordt aangepraat. Ingesproken in het
Vlaams door een cabaretier is het best aardig, met een leuke combi van historische
gegevens, moord en doodslag en veel
humor. Een voorbeeld van de uitleg:
waarom liep de graaf in een hemd en een
maillot? Welaan de graaf, met zijn
slachtgoesting, was al stevig gebouwd
door de training met harnassen en slagen stootwapens. Daarboven moest hij
iedere keer over de vele wenteltrappen
die de kamers van het kasteel verbinden.
’s Mans had daardoor dermate
ontwikkelde ballonkuiten, dat een gewone broek alleen maar lastig was (en ze vonden het
tonen van kuiten sexy in die tijd, maar dat werd niet vermeld).
Via alle kamers, ingericht met historische spullen, stijg je langzaam naar het bovenste deel
van het kasteel. Vanaf het dakterras van Gravensteen heb je een fraai uitzicht over de stad.
Daarna is weer afdalen tot een rondje langs de martelkamers en de kantelen van de
buitenste muur.
Na het kasteel kijken we nog wat verder
rond, onder meer naar de slagershal,
maar Nelleke is wat koortsig, dus de rek
begint er uit te raken. We besluiten tot
een koffie, en dan door naar Kortrijk.
In een Scandinavische coffeeshop
krijgen we een mailtje van de
studenten-assistent van dit weekend.
Rachel was met de trein vanuit
Enschede op weg naar Kortrijk, en dat
ging goed tot even buiten Gent. De trein voor haar was ergens op geknald en nu moest alles
terug naar Gent. Vandaar zouden bussen worden ingezet. Belgische medereizigers waren vrij
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helder dat dit in het algemeen niet
bijzonder goed geregeld werd, dus ze
had een uitdaging. Gelukkig kunnen wij
aangeven een kop koffie van het
station verwijderd te zijn, zodat we
even later met zijn drieën naar Kortrijk
reizen.
Na haar bij de Belgische Boys te
hebben afgezet wordt het tijd voor een
knorretje in hotel Messeyne.
’s Avonds nog even naar een Chinees, en de eerste dag van het Belgische weekend zit er op.
KORTRIJK, 4 APRIL.

Nelleke heeft de vorige keer het Texture museum gemist, want ook toen was ze op cursus.
Een ding was duidelijk, de volgende keer ging ze niet alleen mee, maar zou ze voorop lopen.
Wel nu, dat moment komt deze ochtend. De cursus begint in de middag, dus voor die tijd
kunnen we via het Buda eiland naar het museum lopen.
Daarbij blijkt ze die route niet te
kennen, dus voor haar is het
dubbelfeest als ze in de zon langs de
Broeltorens en oevers van de Leie
kan wandelen en zo ook een paar
highlights van de stad ziet.
Het museum is een groot succes.
Alles over vlas, de geschiedenis van
vlas, wat je van vlas kan maken en
een tentoonstelling over biolace.
Voor mij is het ook een tweede keer leuk en zo slaan we snel twee uur stuk. Voor een
verdere impressie, zie fotopagina.
We lunchen eenvoudig, maar uiterst
smakelijk langs de Leiekade. En dan
scheiden, na een korte stop in het hotel,
onze wegen. Nelleke gaat naar Nathan de
Sockmatician, zoals de docent zich noemt,
en ik trek op mijn handmade socks de
wondere wereld van Kortrijk in.
Eigenlijk is Kortrijk best wel maf.
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Met Vlaanderen heeft het een gouden geschiedenis, maar van de eertijdse welvaart van het
linnen is geen hout meer over. En waar Gent en Brugge alleen al op het toerisme
binnenlopen is de plaats aan de Franse grens het gewoon net niet.
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Met een onverstoorbaar optimisme zet
de plaats zich in om er toch wat van de
maken. In het centrum is bijna alles
gerestaureerd, het eiland in de Leie heet
het Buda eiland en is prachtig
opgepoetst, en bij oude gebouwen gaat
men op zoek naar nieuwe
bestemmingen.
Het effect op het aantal bezoekers van
de stad is marginaal, maar dat komt
omdat alles wat ze proberen elders ook te vinden is, maar dan groter, ouder, mooier en
meer.
En daar wil ik dan toch nog een wandeling maken om nieuwe dingen te zien.
Waar beter dan dit te onderzoeken in de plaatselijke VVV? Alleen al mijn binnenkomst
maakt ik iemands dag goed. De man achter de balie is gelukkig dat hij een klant heeft. Ik
vraag hem waar ik kan wandele… Voor ik ben uitgesproken heeft hij al een kaart getrokken
en wil gaan voor “de totale uitleg”. Ik snij hem de pas af door dezelfde kaart (Kortrijk,
creatieve stad aan de Leie – 2019) uit mijn zak te trekken. Dit heb ik vorig jaar al gelopen,
alleen Kortrijk weide ken ik nog niet!
Volgens Google is het Unesco
Werelderfgoed, dus daar moet iets zijn.
De man verwittigt mij dat dit inderdaad
bestaat, en dat het inderdaad
werelderfgoed is, maar dat ze spijtig
genoeg de stadswandeling nog niet
hebben aangepast. Dat zal gebeuren en
dan wordt de route ca 1,5 kilometer
langer (Pas later realiseer ik me dat dit
de afstand is van de VVV tot de rotonde die uitkijkt op Kortrijk-weide vv.). Maar hij heeft wel
een stadskaart met kroegen voor me. Ik werp tegen dat het slecht met me gesteld is als ik
die niet zelf vind. Dat vindt hij redelijk, dus de kaart blijft in de imposante ruimte van het
VVV. Als ik aangeef ook wel wat natuur te willen zien haalt hij een volgende kaart te
voorschijn. Het is weliswaar 6 kilometer lopen tot het startpunt, maar dan heb ik ook een
mooi groene wandeling binnen de stad. Eventueel heeft hij wel een fiets te huur om naar dat
punt te gaan. Hij geeft me gelijk als ik zeg dat dit afbreuk doet aan het concept wandelen,
dus geeft hij als laatste tip het museum achter hem. Omdat inmiddels duidelijk is dat ik een
Nederlander ben voegt hij er aan toe dat het op zondag gratis is. Ik bedank hem hartelijk en
ga weer naar buiten. Op naar Kortrijk Weide.
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Met kaart kom ik probleemloos bij het gebied, en er wordt me veel duidelijk. Het
belangrijkste gebouw was het oude douanekantoor, en zolang de EU niet verder uit elkaar
dondert is dat een zinloos geheel. Dat grote oude gebouw is nu omgetoverd tot een
multifunctioneel gebouw met kantoren, een skatebaan, een fietsencentrum en horeca.
Duurzaam hergebruik van oude gebouwen is zo trendy dat je dan al gauw erfgoed wordt.

Om de heringerichte loods heen staan nieuwe gebouwen, een stadspark en een
megalomaan tropisch zwemparadijs waarvan de verf nog nat is (het is deze maand
geopend). Mooi als je een zwembroek bij je hebt, maar verder heb je “Weide” na 5 minuten
gezien. Dus ik ben dus snel weer weg.
Het plan is wandelen en dus steek ik de Leie over en kies voor richting Bissegem en (iets
verder) de Franse grens. Direct over de brug staat een kunstwerk, met als mededeling dat
het de eerste is van de Leie kunstroute. Er staat geen pijl bij, maar ik kan niet anders
constateren dat het in mijn richting de laatste is. Niet erg, de natuur is aardig genoeg. Veel
vogels en moerasachtige gebieden die de traditionele planten hebben die in dit gebied thuis
horen.
Na een kilometer of drie kom ik bij
Bissegem, dat tegenwoordig onder
Kortrijk valt. Het lijkt een mooi
moment om om te keren. Dat kan
via het jaagpad langs de andere kant
van de rivier. Die kant is in
verschillende opzichten de leukste.
Je loopt er langs weiden met koeien
en paarden en veel weidevogels.
Bovendien is het een modder-engras pad, waar wielrenners en ebikers niet overheen durven, en dus veel rustiger. Eenmaal terug in de stad maak ik nog een
kleine slinger langs en onder het station. De aanwijzing dat het vinden van de wandeling
door de Kortrijkse natuur heel eenvoudig is zal waar zijn, maar ik weet geen enkele relatie te
leggen tussen de vvv kaarten. Dus geeft ik het op en loop langs een stel aantrekkelijke
restaurants terug naar het hotel en de koffie.
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Een uurtje later komt Nelleke terug van haar cursus, die aan alle kanten goed bevallen is.
Leuke docent, aardige medecursisten en er
valt ook nog iets te leren. Met Bart en
Francis als backdrop en Rachel als
overbodige, maar daarom niet minder
aardige tolk is het een vrolijke boel.
Op basis van mijn wandelervaring
besluiten we te gaan eten in VORK.
VORK is een opleidingsrestaurant voor kansarmen. Bovendien is het een sociaal restaurant.
Wie de uitgaanspas van de gemeente heeft kan, afhankelijk van het inkomen, voor 2 of 7
euro een dagmenu kopen. Wij betalen €15 voor soep, een hoofdgerecht en een kop koffie.
Water, plat of bruis, wordt gratis geserveerd. Kortom voor weinig heb je een maal dat wat
klunzig wordt geserveerd, maar van prima kwaliteit is. Mijn kabeljauw met champignonrisotto is uiterst smakelijk. Nelleke eet a la carte, wat nauwelijks duurder is en ook heel
goed. Volksrestaurant VORK, een aanrader met een 4,9 op tripadvisor.
Op de kamer zoek ik nog even naar de aansluiting van de wandelkaarten die ik op het VVV
heb veroverd. Er zit een gat van ca. 5 kilometer tussen. Ik verzin wel een nieuw plan.
KORTRIJK – TIEL, 5 APRIL

Na een ontbijt dat er weer stevig inhakt gaan we naar het andere museum van Kortrijk. Het
is Kortrijk 1302, en gevestigd in het VVV gebouw. Thema van het Museum is de
Guldensporenslag. De huidige Vlaamse nationaliteit wordt, zoals al gemeld in het verslag van
vorig jaar, opgekalefaterd met de slag uit Kortrijk, waar het Vlaamse voetvolk het Franse
ridderleger aan stukken hakte, inclusief paarden en gouden sporen. Deze slag uit, hoe kan
het ook anders, 1302 is later omgedoopt in de guldensporenslag.

We zijn de enige bezoekers van het museum maar dat zegt meer over de Kortrijkenaren (die
het verhaal waarschijnlijk niet meer willen horen na 717 jaar) dan over de kwaliteit van het
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museum. Mooie vitrines, leuke maquettes, aardige film: voor een buitenlander is het een
aanrader.
Dan is het nog een klein ommetje
gevolgd door afreken in het hotel en
andermaal lunchen langs de Leie.
Nelleke gaat daarna terug naar
Nathan. Hij is ooit eens als eerste Brit
op nationale televisie getrouwd na
goedkeuring van het homohuwelijk,
door niemand minder dan Stephen
Fry. Verder is hij een totale ADHD-er
die zijn armen gebruikt om
breinaalden te simuleren. Boeiende kerel en de groep is enthousiast in het dubbel breien.
Ik ben inmiddels met wat zoekwerk
uitgekomen op een route die start in
Kooijgem. Bij iedereen (die Canvas
kijkt, van wandelen houdt en West
Vlaming is) is de plaats beter bekend
als Bevergem, waar niemand minder
dan Freddy de Veder heeft
rondgelopen. Zo’n wandeling, waarbij
je langs een aantal film locaties komt,
moet toch prachtig zijn en een
culturele must voor iedere toerist. De
wandeling is keurig aangegeven met
kruispunt nummer, en voort langs het
beroemde café waar Freddy naar Schlager muziek luisterde, een aantal kappelletjes, een bos
met prachtige bloeiende planten en over boerenerven en langs akkers.
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De ronkende aankondiging blijkt
geen effect te hebben. Ik zie
onderweg twee hondenuitlaters die
snel een andere route kiezen en
verder helemaal niemand. Zelfs de
geest van de heer de Veder neem ik
niet waar. Maar goed, het is zo’n
heerlijke wandeling dat ik bij
terugkeer zelfs “het” café in stap.
Een 27 jarige blijkt de tent
overgenomen te hebben en direct
twee radicale keuzes gemaakt te hebben: Schlager er uit, en sfeer er in.

Na een bakkie neem rij ik terug naar Bart en Francis, waar de les
de verwachte drie kwartier uit loopt, maar boeiend is om te zien.
Nelleke koopt een souvenirboek, ondanks de waarschuwing van de
auteur/docent dat ze er helemaal niets nieuws uit zal leren. Het
remt
haar,
terecht,
niet af.

Met Rachel stappen we in, en met
twee stops (de grens voor wat eten
en Breda om Rachel op de trein te
zetten) gaan we terug naar Tiel.
De eerste trip dit jaar zit er op.
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AUSTRIA
AANLOOP MET PIZ EN AUTO
PIZ

Je kunt in deze wereld alle kanten uit, de vraag is dan ook wat je keuze bepaalt. Die is deze
keer opmerkelijk eenvoudig. Er is al gezegd dat ik op 27 maart afscheid heb genomen van
mijn werk met het plan tot 1 juni vrij te nemen, en daarna met pensioen te gaan. Nu is 2
maanden vrij best een tijd. Dus nee, ik heb net niet genoeg vrije uren om dat te realiseren, al
kom ik een eind.
De eerste “truc” om me aan voldoende uren te helpen om te kunnen stoppen met werken is
deelnemen aan een PIZ cursus. Jawel, Pensioen in Zicht.
Mijn collega’s maken zich
massaal zorgen over mijn
(on)vermogen om veel vrije
tijd te hanteren. En
daarvoor hebben ze
cursussen uitgevonden.
Baas betaalt en de partner
mag mee, dus reizen
Nelleke en ik af naar
Lattrop voor drie
filosofische dagen rond het
thema niet meer werken.
Het is er mooi weer, het is op een biologische boerderij, we wandelen veel, er is goed eten
en we hebben een de studio van een glaskunstenares in
Ootmarsum bezocht. Dit alles wordt niet al te hinderlijk
onderbroken door filosofie.
We hebben ons er nooit al teveel in verdiept (zowel niet in met
pensioen zijn, als in filosofie). Terugkijken realiseer je dat je in je
leven veel beelden, schilderijen en foto’s van filosofen hebt
gezien: Socrates, Locke, Hegel, Erasmus, Plato en Confucius om
er maar een paar te noemen. Geen van die lui ziet er uit of er
enige vreugde in het leven is. Serieus en belangrijk zijn de
sleutelbegrippen. Niets kwaads van onze cursusleidster, maar
ook zij lijkt achteraan gestaan te hebben bij uitdelen van humor.
Dus is de conclusie dat er aan ons geen grote filosofen verloren
zijn gegaan, maar dat we Twente in de zon in het voorjaar
kunnen aanraden.
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DE AUTO

Het vorige betoog zegt nog niets over onze keuze voor Oostenrijk. Dit komt voort uit het feit
dat ik nog drie dagen in moet vullen. En wat is er dan een betere keus dan een laatste
workshop van de EGRD. Tien jaar voorzitter, en een aantal jaren lid van deze experts’ group
van het IEA maakt dat iedereen het er over eens is dat deelname aan de workshop in
Oostenrijk een zinvolle invulling van mijn laatste werkdagen is. En ze gaan akkoord met het
voorstel dat ik zelf de reis betaal. In ruil daarvoor mag Nelleke mee.
En zo bedenken we dat we heel langzaam naar Oostenrijk gaan en dat tijdens de “Austria”
reis meerdere landen worden bezocht. Dat over de keuze.
De auto is een heel ander ding. Aan het begin van dit
verhaal kwam de Passat al even langs, als slachtoffer
van vogelvandalisme. Nu geeft het dashboard aan
dat hij geserviced wil worden. Een week voor vertrek
komt de garage met een lijst met dingen die moeten
gebeuren, van koppeling tot airco en van vliegwiel
tot schokbrekers. Plus iets met sjoemelsoftware en
uitlaat. Voor de totaalsom van de reparatie koop je
een jonge tweedehands, en dus is de keuze snel gemaakt: de Passaat gaat als exportproduct
naar Polen. Na acht jaar en 200.000 km
zou je zeggen dat we weten wat we
willen, maar eigenlijk hadden we alleen
bedacht dat we een kleinere auto wilden.
Dat moet dus nu, en wel binnen een
week. Een automaat kan binnen 8
maanden, een elektrische mogelijk
binnen een jaar. En dus rijden we binnen
een week weg met een VW Golf. We
hebben nog een middag om hem in te
pakken 😊
DUITSLAND
TIEL – DIENETHAL, 4 MEI.

Nelleke heeft in Dienethal een Ferienwohnung gehuurd voor vier nachten. Mooie omgeving,
veel bezienswaardigheden en maar 300 km van huis. Achteraf een prettige afstand voor een
eerste rit met een nieuwe auto.
Onderweg een stop bij Raststätte Peppenhoven en verder gas tot voor de deur van het
appartement.
AUSTRIA, AUSTRALIA & MORE
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Het Ruhrgebied is qua drukte altijd een risico, maar dat valt nu zat mee. We zien hele lelijke
dingen onderweg, zoals de grote bruinkoolgroeven en centrales, maar ook het heuvelachtige
landschap van dit deel van Duitsland.
Wel gaat het weer achteruit. Waar we met zon vertrokken waait en regent het als we in het
Ruhrgebied zijn. Nu is mijn Duits vreselijk, dus de achteruitgang van het weer wordt al gauw
“Das Wetter geht nach hinten”, mijn bijdrage aan “Mache das die Katze weiss1”
Het appartement is een voltreffer.
Aardige mensen, lage prijs en een keurige
ruimte met kamer/keuken, douche/toilet,
slaapkamer en rommelhok. Na ff uitrusten
van de rit wordt het tijd om de omgeving
te verkennen.
Nelleke wil graag deze kant uit omdat ze
er goede jeugdherinneringen heeft. Echt
leren zwemmen in de rivier de Lahn
tijdens een weekend van de Van Manens in Nassau.
Dit is de plaats waar in ons
volkslied naar wordt verwezen:
“Wilhelmus van Nassauen ben
ik van Duitsen bloed”. En jawel,
hoog bovenop een heuvel
staat een kasteel met een
vaandel dat krachtig uitdraagt
dat het bloed nog steeds Duits
is. Dus daar is Willem de
Zwijger, der Vati des
Vaderlands geboren, althans
volgens de VVV.
Er moeten nog boodschappen gedaan worden, dus een wandeling naar het twee kilometer
verderop gelegen Nassau lijkt een goed plan. De weg loopt om de heuvel tussen beide
plaatsen, dus op papier is het een mooie wandeling met permanent zicht op een belangrijk
kasteel.
Dat blijkt in de praktijk ook zo te zijn, maar er zijn een paar kleine details. Twee keer twee
blijkt 7,7 km volgens de GPS van Nelleke. Ook geen afstand waar je wit van om de neus
wordt, maar er zitten ook nog 2*170 hoogtemeters in (en idem daalmeters).

1

Een variant op de bestaande internetpagina “Make that the Cat wise”
AUSTRIA, AUSTRALIA & MORE

15

Geheel ontspannen is de wandeling
dan ook niet, maar wel de moeite. Veel
voorjaarsplanten, veel vakwerkhuizen
(waarvan een aantal best een
vakwerker kan
gebruiken) en leuk
wandelen langs de
Lahn met de
camping waar de
Van Manens
helemaal los gegaan
zijn.
Nassau is terecht trots op zijn prachtige stadhuis en probeert sneaky ook
het Freiherr von Stein park te verkopen als toeristische attractie. Het
beeld van de Freiherr laat eigenlijk al zien dat dit een zinloze actie is.
Verder heeft Nassau een paar aardige supermarkten, dus we kunnen goed inkopen voor we
terugwandelen naar Dienethal. Daarbij passeren we tegenover ons appartement twee natte
rotsblokken: de dorpsbron en tegelijkertijd het
enige toeristische element van de plaats. Of je
zou de binnenkant van het Gasthaus mee
moeten rekenen. Daar hangt zoveel troep aan
de muur dat het eigenlijk een klein museum is.
En het eten is er uitstekend, maar veel te veel.
De eerste schnitzels van deze vakantie krijgen
we niet bij benadering weg.
DAUSENAU - BAD EMS, 5 MEI

We zitten in Rheinland-Pfalz, en we hebben nog een stevige ouderwetse Duitsland gids. Veel
weten we eigenlijk niet van ons buurland. We zijn er regelmatig geweest, maar vaak op
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doorreis naar Berlijn of met een minimaal aantal overnachtingen. Wie googelt leert al snel
dat het toerisme in Duitsland stijgt, dat er héél veel Nederlanders komen en dat deze
deelstaat het slecht doet in die lijstjes. Na “romantisch” en “heuvelachtig” stokt de
beschrijving van onze huidige stop.
Nu ligt in het meest westelijke hoekje van Rheinland-Pfalz de stad Trier, en daar wordt zelfs
de gids enthousiast van. Verder wordt worden Mainz, de hoofdstad, en Koblenz genoemd.
Los van een kerk in Maria Laach weet het boek verder niets over deze deelstaat te melden.
Gelukkig heeft de uitbaatster van onze Ferienwohnung een reeks folders klaar gelegd.
Daaruit blijkt dat Nassau en Bad Ems niet te missen zijn voor een beetje serieuze toerist. We
werken eerst de folder van Nassau door. Op één dingetje na hebben we tijdens het
boodschappen doen alles gezien wat er te zien valt. Bad Ems daarentegen kent een paar
serieuze wandelingen waarvan één van een kilometer over de stadswal. We hebben een
doel!

Even voor Bad Ems zien we aan de overkant van de Lahn een aardig dorp. De auto gaat aan
de kant, en we nemen polshoogte. Laten we beginnen met een waarschuwing. Het handelt
zich hier om Dausenau, dat administratief onder Bad Ems valt. De laatste plaats claimt dan
ook de stadswal inclusief wandeling, maar die blijkt hier te liggen.
Dausenau is een plaatsje dat in de Middeleeuwen al stadsrechten had, met de nodige muren
en torens om de stadsclaim kracht bij te zetten. In het verre verleden hadden ze er
kopermijnen en er was handel via de trekschuiten die over het jaagpad langs de rivier
werden gesleurd. De poorten van het jaagpad de stad in zijn voor een deel hersteld, wat het
heel leuk maakt om er rond te wandelen.
Maar eerst moet je langs de 1000
jarige eik door de grote poort de
stad in. Het is heel Duits. Naast en
op de boom staan duidelijke
vermeldingen dat deze eik 1000 jaar
is, met veel ondersteuning en
beveiliging. Daarnaast staat een
politiek correct bord met de
mededeling dat de boom veel jonger
is, maar dat traditie ook wat wil.
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Die correctheid wordt natuurlijk doorgetrokken. Midden in het dorp is das Alte Rathaus. Ook
al middeleeuws, maar wel met de toevoeging dat er ergens in Duitsland één vakwerkhuis is
dat nog ouder is.
De muur rond de stad heeft
duidelijk restauratiewerk nodig,
maar is nog zeker de moeite waard
om langs te lopen. Bovendien is er
overal goede uitleg van wat je nu
ziet. Op een hoek is nog een scheve
toren, waar ze in Pisa een voorbeeld
aan zou kunnen nemen. Alles bij
elkaar sla je er geen uren stuk, maar
het blijft een absolute aanrader
tussen de heuvels rond de Lahn.
De volgende stop is Bad Ems. We wandelen er anderhalf uur rond, en trekken de conclusie
dat de belangrijkste bezienswaardigheid inderdaad Dausenau is. Maar het heeft wel wat. Het
ligt ook romantisch tussen de heuvels langs de Lahn en heeft een lange geschiedenis. Het
heet niet voor niets Bad. Er zijn warmwaterbronnen, en daaromheen zijn een paar
megalomane Kurorten gebouwd. Verder is er een Russisch Orthodoxe kerk met één gouden
en vier blauwe koepels en iemand heeft
een groot gebouw op de heuvel nog groter
proberen te maken door het “Balmoral” te
noemen. Daarnaast zijn er wat andere
kerken en een eenzame toren. En een
restaurant.
We besluiten te lunchen op het dorpsplein,
wat een zeer grote triestheid heeft omdat
er geen aardig gebouw te zien is, en ook
het busstation op het plein is
gevestigd.
Wij worden bij binnenkomst op een
mooi plekje gezet om andere
bezoekers te laten zien dat ze open
zijn, en daar ook binnen 5 minuten
weer weggejaagd als er een paar
regulars binnenkomen.
Het eten is verder goed, en de
bediening vriendelijk, dus het zij ze
AUSTRIA, AUSTRALIA & MORE
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vergeven. En wat de hoeveelheden betreft: vanavond uitsluitend een broodje uit voorraad
en een bakkie yoghurt.
Op de terugweg naar de auto zien we de nodige
bezienswaardigheden: een beeld van Kaiser
Wilhelm I, het oudste casino van de deelstaat, het
huis met de vier torentjes en een oude toren op
een heuvel.
En er is nog een ding dat we moeten vermelden.
Mensen dobberen graag in warm mineraal water.
Als het al niet goed is voor de gezondheid in het
algemeen en de huid in het bijzonder, dan is het wel ontspannend vermaak. En wie het niet
gelooft raden we een trip naar Boedapest aan. Dat baden is van alle tijden, maar in dit deel
van de wereld waren het de Romeinen die de mooiste
badhuizen hebben gebouwd. Wie dat niet gelooft moet
maar eens in Trier gaan kijken. Daarna is er een
misverstand ontstaan. Als er water uit de grond komt is
het een Romeinse bron. Dat slaat natuurlijk nergens op.
Dat warme water kwam de grond uit zonder dat er ook
maar een Romeinse loodgieter aan te pas gekomen is.
En als die bron nu wordt omgeven door restanten van
Romeinse bebouwing, dan zit er nog enig verband
tussen de naam en het fenomeen. Zo niet in Bad Ems.
Een zeer Duits koepelvormig gebouw heeft een trap
naar beneden waar je eindigt bij een roetsvrij stalen
bekken met twee idem kranen. Daar bovenop staat een
doorzichtige plastic kolom, waar je het mineraal- en CO2
rijke water in kunt zien ronddobberen. En je kunt er een
bekertje tappen om te proeven hoe het vroeger was.
Leuk aangelegd, kudo’s voor de
VVV, maar alleen het lettertype op
het verklarende bord doet denken
aan de Romeinen volgens Asterix.
Verder zou de aanduiding
Viessmann Brünen meer op zijn
plaats zijn.
Als we wegrijden hebben we alle
door de VVV erkende
Sehenswürdigkeiten gehad.
Morgen dan toch maar Koblenz!
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KOBLENZ, 6 MEI

Koblenz +165 cm

Er zijn van die jeugdherinneringen
waar je niets aan hebt, maar waar je
ook niet meer van af komt. Zo
werden op de radio, voor het
nieuws, een paar keer per dag de
waterstanden opgenoemd. Nuttig
voor de scheepvaart, maar de rest
van de wereld zei het niets.
Vermoedelijk zijn zij de eerste
geweest die werden verbannen naar
een eigen www pagina. En als je er
dan zo staat aan het water, na het
opzoeken van de bewuste internetpagina, denk je: het zegt me nog steeds niets, maar het
ziet er nat uit.
Goed we hebben ons plan van gisteren uitgevoerd. Tussen de romantische heuvels zijn we
langs de Lahn naar de Duitse Hoek gereden. En we hebben de conclusie getrokken dat we
eigenlijk niets met Duitsland hebben.
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En waar dat nu aan ligt? Niet de mensen, want die zijn vriendelijk en behulpzaam zat en
lachen niet heel hard als ik me vergrijp aan hun taal.
Ook niet het eten. De Schnitzel kan je iedere dag
anders eten, door de hoeveelheid speck, zwiebeln
en champignonen te variëren. En je kan de
schnitzel gewoon eten, op een broodje of als
Cordon Blue. En met Sauerkraut, wat je ook bij
een curryworst kan doen, of bij een broodje of bij
eisbein als de rest van het varken in de schnitzel is
gegaan.
De week daarna kan je je dan storten op de
goulash, die je met kartoffeln, nudeln of suppe kunt eten. Vegetariërs kunnen de kartoffeln
ook direct in de suppe stoppen, met room. Ze moeten dan wel vragen de wurst en de
goulash weg te laten, want Duitsers zijn van nature geen veganisten. Kortom de Duitse
keuken is voedzaam, en bestrijdt een overmaat aan varkens, maar om nu te zeggen dat-ie zo
gevarieerd is…
Verder drinken ze Kaffee, een warme, bruine cafeïnehoudende drank die geen enkele relatie
heeft met een goede koffie. Dat is een product waar ze überhaupt niet in geloven. Zo is
Koblenz met zijn 114.000
inwoners een one-starbuckstown. De creditcard wordt hier
nog met achterdocht bekeken
en de architectuur is vooral
stevig, maar om nu te zeggen
boeiend of uitdagend? Na de
vierde kolos in crèmekleur met
rode steen hebben we het wel
gezien.
Dit reisverslag zal dus geen
propagandaverhaal worden voor een reisje langs de Moezel of de Rijn.
Nu we die toch noemen, we hebben vandaag grote groepen mensen gezien van onze
demografische bevolkingsgroep: de 65+. De meerderheid laat zich in
cruiseboten aanvoeren, om dan in semi-paniek met een kaart de stad
in te trekken op zoek naar de Sehenswürdigkeiten. Verder is deze
groep herkenbaar aan grijs haar of uitgroei en een gebrek aan
beeldschermen. Nelleke zit aan de onderkant van deze groep, en dat
komt goed uit, want dankzij de permanente internetverbinding weten
wij gemiddeld snel de weg.
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Voor vandaag had ik een Belgische rondwandeling
gevonden die ons in hoog tempo langs de
bijzonderheden van de Altstad leidt. Er is een oud
raadhuis met op de binnenplaats een fontein met
daarop een schelm die water naar je spuugt. Dit
beeld is het symbool van de stad geworden. Kijk,
we willen zeker niet zo ver gaan om te zeggen dat
Duitsland om op te spugen is, maar het is wel weer
een teken.
We zetten de parkeergarage bij het keurvorstelijk
paleis. Dat gebouw is een gemiste kans. Te groot, te smakeloos en uiteindelijk nog een tijdje
als kazerne gebruikt. In WOII
plat gegooid, maar als gezegd,
gemiste kans, het werd gewoon
weer opgebouwd.
Tegenwoordig sluit men er
Kreis2 ambtenaren op.
Via de Zentral Platz kom je bij
het Forum Confluentes, een
modern golvend
winkelcentrum. Er wordt
geadverteerd met een
“Romanticum”, een imaginaire
reis langs de Rijn. Maar er is ook een Starbucks 😊.
Na een paar aardige straatjes komen we bij de Jezuïetenkerk en het raadhuis met de al
genoemde fontein. Vroeger een klooster, nu kerk en onderkomen voor niet Kreisende
ambtenaren. Ook zwaar beschadigd in de oorlog, maar mooi hersteld.
Via de Lievevrouwenkerk uit de 12e
eeuw3 lopen we naar kerk drie, de
Florinskerk. Deze is lelijk, maar daarnaast
staat het oudste huis van de stad uit de
13e eeuw. Dit leren we allemaal uit onze
routebeschrijving, want voor alles staan
dichte hekken en gesloten poorten. Het
plein op zich is wel de moeite. Er staat
een aantal leuke gebouwen, van voor de
2

Voor de liefhebbers van “mache das die Katze weiss”: we hebben het niet over krijsende ambtenaren, maar
over een administratieve laag tussen gemeente en deelstaat.
3
Alles opgelapt of herbouwd na WOII
AUSTRIA, AUSTRALIA & MORE

22

Neue Deutsche Hässlichkeit4, dus als je ooit in Koblenz bent, loop eens over dit pleintje.
Vanaf de kerk zie je al water stromen en zo komen we aan het hoogtepunt van de
wandeling, de al genoemde Duitse
Hoek. Om te benadrukken dat het
een Duitse hoek is staat er een
wanstaltig beeld van een man op een
paard op een sokkel ter grootte van
een half voetbalveld. Compleet met
trappen en zuilen vereert het de man
die WOI verloor, hun Willem I. Om de
schoonheid van de Duitse hoek te
zien moet je echter met je rug naar
het beeld gaan staan, dus dat is dan
wel weer goed geregeld. Op dit punt stroomt de Moezel de Rijn in, zo langs romantische
heuvels en dat vinden we dan wel weer prachtig.
Verder is er naast het beeld van
Wilhelm nog plek voor de belangrijkste
kerk van de stad, de St. Kastor Basiliek.
De stukjes van Kastor zijn
hoogstpersoonlijk in 1991 geschonken
door paus JPII, die de kerk en passant
de basiliek status gaf. De kerk is niet
onaardig, de tuin er omheen is
prachtig.
De plek waar twee stevige rivieren
samenstromen is van strategisch
belang, dus zet je wel even een enorm fort op de heuvel, het Ehrenbreitstein. Vertaal dat
even en je hebt een behoorlijk beeld van het geheel.
Daarbij zijn er twee toeristische
belemmeringen: het ligt hoog op de
heuvel en, vooral, aan de andere kant
van het water. Onze gids negeert het
gebeuren dan ook verder. Er gaat
echter een kabelbaan van “Kastor” naar
“Eer-en-breedsteen” dus voor we het
weten hangen we boven de rivier met
een fenomenaal uitzicht.

4

Nieuwe Duitse Lelijkheid, een bouwstroming volgens de definitie van Nelleke: groot, lomp en troosteloos
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Op de heuvel is een aparte uitzichttoren gebouwd waardoor je prachtig op het
samensmelten van de rivieren kunt kijken, met op de hoek een oude scheepswerf en je hebt
uitzicht op de hele Altstad.

Het kasteel zelf is te lomp om mooi genoemd te kunnen worden, maar men heeft zijn
uiterste best gedaan om veel informatie te geven. Bovendien zijn er een paar aardige
tentoonstellingen over de ontwikkeling van de techniek bij de Romeinen, de geschiedenis
van het fort en een tentoonstelling over moderne fotografie, waar we minder mee hebben.
In een van de tentoonstellingen worden oude munten getoond, waaronder de Pieterman uit
de late middeleeuwen. Eeuwen laten was dat nog steeds de aanduiding van Amsterdammers
voor de gulden. Het blijft een kleine wereld.
Na een kop stevige Kartoffelsuppe en een broodje Schnitzel in de Imbiss bij het uitkijkterras
van het kasteel (dat eigenlijk nog mooier is
dan die buiten het fort) zeilen we terug over
de Rijn. Vanaf Kastor is het nog een, volgens
het VVV, idyllische wandeling langs de rivier
met de cruiseschepen voor we terug zijn bij de
auto. Daarbij loop je langs het Pegelhaus uit
1609. Niet heel bijzonder, ware het niet dat
exact daar die waterstanden worden gemeten
😊
Na wat inkopen in Nassau vinden wij het verder wel mooi. Morgen meer van de omgeving.
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LAHNTHAL, 7 MEI

Vandaag is de laatste dag in Pfalz. Vandaag gaan we voor de geschiedenis van ons
vorstenhuis. Niet dat we in any shape, size or form koningsgezinds zijn, maar als je in Nassau
logeert vraag je je toch dingen af. Het eerste doel is het kasteel in Nassau. Lekker om de
hoek, dus een eenvoudige start. Althans in theorie, want de parkeerplaatsen onder aan de
heuvel zijn inmiddels allemaal overgenomen door de plaatselijke horeca die soepel de
bordjes “we zijn gesloten” combineren met “we hebben een wegsleepregeling”.
Goed. Teleurgesteld in de geschiedenis en de parkeergelegenheid besluiten we Kasteel
Nassau links, of liever boven te laten liggen en zetten koers richting Laurenburg om ten
minste nog één gebouw uit de geschiedenis van “de voorvaderen” te bezoeken. Je gelooft
het niet in deze tijd van elektronische hulpapparatuur, maar ik vertrek in de verkeerde
richting. Niets romantisch rivierdal, maar een weg naar de afgesleten toppen van dit oude
vulkanische gebied. Achteraf een briljante fout.

Via Wikipedia leren we trouwens dat het kasteel van Nassau pas door latere generaties is gebouwd.
Wie betrouwbaar wil teruggaan tot de oorsprong van het geslacht komt terecht in een web van
roddel en achterklap met als eerste betrouwbare persoon Dudo van Laurenburg uit de 11e eeuw. Hij
wist weg te komen met de titel graaf. Hij bouwde in Laurenburg ook een kasteel, maar daar hadden
zijn zoons niet genoeg aan, dus in de loop der eeuwen werden er meer optrekjes neergezet,
waaronder het kasteel in Nassau.
Ruim 100 jaar na Dudo duiken formele documenten op van de eerste “echte” graaf van Nassau
Walram I. Zijn zoons Hendrik II en Rupert IV verdeelden de boel, waarbij de ene familie eindigde in
Luxemburg en de ander in Nederland, maar dan vat ik wel een paar honderd jaar geschiedenis
samen in één regel.
Wel leren we uit deze korte historische verkenning dat we tijdens onze opvoeding zijn belazerd. Op
de lagere school is ons met een snik verteld dat de nazaten van Willem van Oranje na WIII waren
uitgestorven, maar dat er ergens nog een Friese Nassau rondliep die de titel kon krijgen. Bij het
nalopen van de stamboom blijkt allereerst dat de echte Vader des Vaderlands eigenlijk Willem de
Rijke was. Dat laatste sloeg niet op zijn vermogen, maar op zijn kindertal. Van zijn vijf zoons
sneuvelden er drie, terwijl er één werd vermoord (jawel, de Zwijger). Nummer vijf, Jan VI stierf
uiteindelijk van ouderdom maar zijn nakomelingen trouwden weer met de nakomelingen van de
Zwijger dus in feite zijn de Oranje Nassautjes hier de leidende adellijke familie sinds de gebroeders
naar Nederland kwamen om een onafhankelijkheidsstrijd te starten. Daar “de Rijke” de vader van
Jan VI en de Zwijger was komt volgens ons hem de titel Vader des Vaderlands toe.
Dan nog een laatste, voor we echt kijken naar de dag van vandaag: de Rijke en zijn 15 kinderen
werden geboren in de Dillenburg dat niet in Pfalz maar in Hessen ligt, wat de VVV van Nassau ook
moge beweren.

AUSTRIA, AUSTRALIA & MORE

25

De heuvels staan vol met bloeiend koolzaad, jachthutten en dorpjes met vakwerkhuizen. Een
schitterende rit, waarbij je in de auto niet merkt dat het nog steeds best fris is buiten.
Op enig moment dalen we weer af het
dal in en komen langs Seelbach. Hier
ligt het lokaal beroemde klooster van
Arnstein, dat al kilometers van te voren
op de wegwijzers wordt aangegeven.
Het ligt prachtig op een heuvel (aan de
voet van de heuvel ligt trouwens de
ruïne van een andere kerk) en er is een
leuke wandeling rond het klooster, dat
deels als jeugdherberg wordt gebruikt.
Helaas is het klooster dicht, evenals de rondwandeling. De laatste wegens instort- en naar
beneden stort gevaar. We maken een korte, maar leuke wandeling door het bos voorbij het
klooster. De flora is geweldig: veel verschillende varensoorten, salomonszegel, aronskelk en
vele voorjaarskruiden waaronder het robertskruid. Na de stop is het bijna lunchtijd en rijden
we verder het dal in.
Bij Obernhof komen we weer bij de Lahn, en bij een
bord dat de weg “verderop” is afgesloten. We wagen
het er op en zowaar, we redden het net tot het dorpje
Laurenburg. Niet alleen de uitvalsweg naar
Wiesbaden, maar het hele dorp blijkt gesloten. Alleen
langs de Lahn is een Imbiss langs het water. Het is een
foodtruck met een terras. De uitbater is heel
vriendelijk en serveert bijna drinkbare koffie en bijna
eetbare friet. Ik bestel er een ander Duits culinair
hoogstandje bij: de currywurst. De saus daarbij is zo
rijkelijk dat de smaak van de frites er in verzuipt.
De Imbisser weet ons ook te vertellen waar het pad
naar de Burcht te vinden is. Gewoon achter het
station naar boven.
Op de aangewezen plek staat veel en goede info. Het
plaatsje blijkt in het verleden rijk geweest te zijn aan zilver, koper en lood. Het hele gebergte
is ondertunneld. Het stadswapen bestaat uit mijnwerkersgereedschap. Onderweg naar de
top staan tien plus één uitlegborden. Sommige bevestigen mijn samenvatting van de familie
Laurenburg-Nassau-Oranje, andere gaan over middeleeuwse wijnbouw, dode edelen en de
invloed van honderd jaar leegstand op een kasteel. Het “plus one” bord is vervelender “Das
Schloss ist geschlossen”. Men is al zo’n 30 jaar aan het restaureren, maar grote groepen
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toeristen lijkt nog geen strak plan. Nu ben ik de enige, want Nelleke is al afgehaakt, maar
meer dan een foto “om de hoek” zit er niet in.
Nog iets meer republikein rijden
we terug naar Oberndorf. Dit dorp
wordt gedomineerd door de Lahn,
die er romantisch doorheen
stroom, vakwerkhuizen en
Weinstuben. Die laatste zijn, bij
gebrek aan toeristen, allemaal
dicht. Maar de bevolking houdt
goede moed, want op de helling
boven het dorp zijn een paar
bulldozers op spectaculaire wijze
bezig nieuwe druivenvelden aan te leggen op de zeer steile hellingen.
Het is halverwege de middag en
we besluiten de deelstaat nog
één kans te geven. We gaan
naar Pohl. Die plaats ligt op de
Romeinse weg die van oost
naar west richting Trier,
Maastricht en Nijmegen liep.
Pohl heeft besloten een
belangrijke rol in de toeristische
ontsluiting van het gebied te
nemen door een volledige
Romeinse vestiging na te
bouwen . Dat hebben we bij de Hadrians Wall ook al gezien, en dat kan reuze interessant
zijn.
We kunnen nu ook niet anders
zeggen dat het er goed uit ziet.
Aan de buitenkant althans, bij
gebrek aan toeristen is de
vesting alleen in het weekend
open. Romantisch of niet,
morgen gaan we hier weg.
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DIENETHAL – MÜNCHEN, 8 MEI

Nelleke vat de dag samen met “we reden 500 kilometer, zagen hier en daar een idioot op de
weg en kwamen door de regen heel aan in München”.
En toegegeven, dat was het wel
zo’n beetje. Tot aan Wiesbaden
nog een keer kijken naar het
heuvellandschap en de bossen die
stevig in blad aan het komen zijn.
Dat is eigenlijk best een leuke rit.
Daarna is het op de snelweg
hangen.
Dat gaat niet even soepel. De
laatste 35 jaar hebben de Duitsers blijkbaar niets geleerd als het gaat om efficiënt
wegenonderhoud. Als er iets moet gebeuren sluiten ze stukken snelweg voor vele kilometers
deels af, waarbij de snelheid terug gaat naar 60 km per uur en de banen te snel worden om
naast elkaar te kunnen rijden. Ook al is het zondag, dat houdt enorm op.
Het geeft je wel de kans om te zien hoe dit
buitenland er uit ziet. Allereerst is het niet
plat, en verder niet heel dicht bebouwd. Maar
als er iets staat van bebouwing, dan is er ook
een kerk. En alleen dat al vertelt je dat we in
Beieren zijn. Men heeft hier de Zwiebelturm.
En kerk met een toren met daarop iets wat
lijkt op een bol knoflook of ’n ui. Nelleke gaat
nog verder in de determinatie, en ontdekt dat
er ook peertorens zijn met daarop een Amsterdamse ui. Dus mocht je ooit stil komen staan
op de Beierse snelweg, dan weet je waar je naar uit kunt kijken.
We maken een tussenstop bij een wegrestaurant dat net acceptabele koffie verkoopt met
een actie: meer dan €10 is een gratis espresso. Dat wil zeggen, die reken je ook af, maar
daarna kan je een refil halen.
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Het menu biedt veel keuze in dode gepaneerde varkens en goulash. Dus na een zeer zoute
goulashsoep en een cordon blue (en een refil) kunnen we het laatste stuk wel aan.
We zitten in Moosach, een buitenwijk van München, in Harrys hotel dat naast het Leto motel
ligt waar we in 2013 hebben gezeten (nu volgeboekt). Toen lag er een bouwput naast het
motel, nu staat er een ferm nieuw hotel annex shoppingmall annex parkeergarage.
Dit alles is bijna af. Bij
binnenkomst is alles en
iedereen onverstaanbaar,
omdat er nog een bar
naast de incheckbalie
wordt aangelegd.
Daarvoor moeten er wat
gaten in het beton. Een
stel stevige bouwvakkers
is bezig de klus te klaren,
daarbij het personeel tot
wanhoop drijvend. Stel je
voor dat je drie weken in
een tandartsstoel zit, en het boren iedere 2 minuten 15 seconde wordt onderbroken….
Om hun frustratie compleet te maken kunnen ze onze boeking niet vinden. Ze lossen het
naar ons toe professioneel en vriendelijk op, maar wat een ellende voor die lui…
Wij doen nog een rondje door de wijk, waarbij we even kijken waar en welke tramkaarten je
kan kopen. We nemen een verkeerde afslag en eindigen op een perron van de S-bahn. Daar
staat een oude vrouw wanhopig te gebaren. Ze dacht op straat uit te komen, maar staat nu
ineens hier. Ze doet een poging tegen de roltrap in naar beneden te gaan. We rekenen haar
in en frommelen haar in de lift,
waarna we haar als een heel blij mens
op straat vrij kunnen laten.
Eten doen we bij de Italiaan “Bella
Vista”, da’s een ander dan die van 6
jaar geleden, want daar heb ik slechte
herinneringen aan. Deze heeft een
ordentelijk menu met, naast 2
bladzijden met schnitzel varianten,
echt Italiaanse gerechten die, evenals
hun ijs en koffie, gewoon goed te noemen zijn.
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MÜNCHEN, 9 MEI

Je kent ze wel. Die hotelkaartjes die je in een sleuf moet stoppen om de stroom in te
schakelen. Hier wordt standaard de TV aangezet; op voetbal! We raken dus zeer bedreven in
het uitzetten van de TV.
Vandaag hebben we “jeugdsentiment”
op het programma. We doen een
vergelijkbaar rondje als in 2013. Dat
begint met het kopen van een ticket
om drie dagen in de U-bahn te kunnen
reizen. Daarmee heb je een prima
verbinding tussen Moosach, waar ons
hotel is, en het centrum. We stappen
uit bij Sendlinger Tor en lopen dan via
de Karlsplatz naar de Marienplatz.
Daar tussenin ligt aan de
Neuhauserstrasse voldoende om een hele dag stuk te slaan, dus we maken wat keuzes.
Allereerst natuurlijk de Karlstor, de poort aan het begin van de straat. Daarna de Bürgersaal,
een kerk met twee verdiepingen uit 1710.
Van de binnenstad van München is in WOII
90% verwoest, en in 1944 kreeg ook de
Bürgersaal een voltreffer. Hoewel je overal in
de stad nog resten van de oorlog ziet, is deze
kerk mooi gerestaureerd. In de onderste kerk
wordt veel aandacht besteed aan Rupert
Mayer, de pastoor die vanaf het begin anti
Nazi was, en een groot deel van de oorlog in
de gevangenis doorbracht. Hij is zalig
verklaard, en dus is een mooie combinatie van aandacht aan een bijzondere man, en het
tentoonstellen van bijzondere dingen op een plek die alles kwijt was.
In de onderste kerk is een kruisgang met
levensgrote beelden, die in zijn soort
indrukwekkend is. De bovenste kerk ziet
er helemaal gaaf uit, en is prachtig. Licht,
met mooie schildering. Verder valt op dat
boven de deur, net als boven veel deuren
een schoolbordje hangt, waar met krijt
20*C*M*B*19 op staat.
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De CMB blijkt voor de 3 koningen te staan en een katholieke om zegening over het huis af te
roepen.
In de straat zit verder uiteraard een brouwerij en tweede grot e
kerk, de Michaelskirche, met na de St.Pieter in Rome het
grootste tongewelf ter wereld. Aardig om even door te lopen,
maar verder vooral groot. Nu zit er een grens aan het aantal
katholieken dat je op zondag de kerk in krijgt, dus het volgende
kerkgebouw in de straat heeft een andere bestemming
gekregen. Het is nu het visserij- en jachtmuseum. Een paar
meter verderop neemt de verering weer snel toe, maar nu om
een heel andere reden: dit is de officiële winkel van FC Bayern
München, met Arjen Robben levensgroot bij de ingang.
Daarna kom je bij de Mariënplatz, het plein met de stadhuizen5. Het plein staat vol met
stalletjes die de EU en de EU verkiezingen promoten. Het is er gezellig druk. Dan begint
ineens iedereen met de
smartphone (of camera) naar
de toren van het raadhuis te
wijzen. Het blijkt dat er op het
hele uur de beelden van paar
lakeien een dansje doen en een
paar ridders te paard rondjes
draaien. En eerlijk gezegd vind
ik de toeristen leuker dan de
poppen op de toren 😊.
Na het plein was het vorige keer een puinbak, omdat men aan weg en riool aan het werk
was op Duitse wijze, dus met veel en
grote afzettingen. De Viktualienmarkt
was dan ook geen feestje. Nu wel. Op
deze markt worden sinds 1807 Viktualien
verkocht. Dat klinkt veel erger dan het in
praktijk is, het is een oud Duits woord
voor (vers) voedsel. Er is van alles te
bekijken en er staan veel fonteintjes met
drinkwater. Kortom leuk stukje stad, waar
we zelfs nog mensen met klederdracht
zien lopen.

5

Nee, we leggen het niet nog eens uit. In het verhaal van 2013 wordt dit grondig “behandelt”.
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Als laatste in dit blok lopen we de Heilige Geest kerk in. Daar komt Nelleke tot een groot
inzicht. Vleugels van engelen zitten met scharnieren vast. En als dat niet zo is kunnen ze niet
vliegen en zijn ze niet echt.
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We hebben zo langzamerhand voldoende stad gezien en
willen wel wat groen. Daartoe lopen we via de Max Joseph
Platz naar Odeon Platz. Bij het eerste plein valt één ding op:
er is waanzinnig veel politie, er zijn veel zeer professionele
camera’s en er is publiek. Op de deur van het gebouw staat
“schatkamer”, dus er is duidelijk iets aan de hand. Wat
onderzoek leert dat er een tijdgenoot van ons op bezoek is.
Wel één met duidelijke verschillen met ons. Waar ik net
pensioen ga, bereidt hij zich, ondanks dat hij wat ouder is,
voor op zijn eerste baan. En waar wij KoolTiel zijn, gaat hij (met die oren) ten minste voor
Hertog van Rothesay. En nu is hij hier, samen met zijn 2e vrouw (zij van die tanden) , de
hertogin van Cornwall, om een beetje rond te hangen in een museum.
We blijven even wachten, maar
bedenken dat het niet de moeite is
om veel tijd aan te besteden. Terwijl
we doorlopen naar de Odeonsplatz
komen we steeds groepen agenten
tegen met enorme nylon touwen.
We hebben niet kunnen achterhalen
waar die touwen voor waren, maar
hebben twee theorieën:
•
•

Simultaan met het museumbezoek wordt het Beiers touwtrekkampioenschap
gehouden of:
C&C6 zijn zo gaar van het jarenlang werkeloos zijn, dat ze nu met touwen door het
museum worden voortgesleept in teams die elkaar afwisselen.

We komen er niet achter, ondanks dat we aan de zijkant van het gebouw een paar
binnenplaatsen op kunnen, maar daar is niet anders te zien dan de spuuglelijke buitenmuur.
Het lijkt wel of er over beton een tegel behang is geplakt in de
kleuren naar-grijs en depressief-grijs.
Dus lopen we door naar (Starbucks &) de Hoftuin waar nog een
traditioneel pompgemaal te bezichtigen is en het monument
voor die Weisse Rose, een studentenverzetsgroep die door de
Nazi’s is geëxecuteerd. Achter dit monument ligt een van de
grootste stedelijke parken van Europa, die Englischer 7Garten.

6
7

Charles & Camilla
Tot mijn zeer grote genoegen worden de Duitse websides het niet eens of het nu Englischer of Englischen

Garten is.
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We beginnen met rondhangen bij
de surfplaats in de Eisbach, een
kleine stroomversnelling waar heel
veel surfers proberen op een plank
te blijven.
Vandaar gaan we het park in, waar
je een heuvel op kan met de naam
Monopteris. Leuk uitzicht over het
park en de stad. Verder sjouwen we
langs een Chinese pagode en een
groot meer, waarna we vinden dat
we voldoende meters hebben gemaakt.
We pakken de U-bahn terug en houden
een korte siësta, waarna we voor de
tweede keer naar de naar de
Mariënplatz gaan, maar nu om te eten
in de Ratskeller onder het stadhuis. De
kwaliteit van het voedsel en het
personeel is minder dan een paar jaar
geleden. Zo zit er tegenover ons een
jonge Japanse vrouw die uit alle macht
probeert de aandacht te trekken van de
obers. Die negeren haar straal. Dus vang ik er maar een. Als hij vraagt wat hij kan doen vraag
ik om de vrouw tegenover me te bedienen. De ober baalt zichtbaar, maar aan de andere
kant van het gangpad hebben we er
een vriend bij.
Naast ons schuift een stel Amerikanen
aan, waarvan de man de 2 meter op
zijn gemak pakt. Ze beginnen met een
kwartier de drankenkaart te bekijken,
waarna zij een glas wijn bestelt en hij
een liter bier. De wijn blijkt geen wijn
maar de een of andere schnaps soort
van 42%, en die vindt ze niet weg te
hachelen. Dus komt er voor haar een
andere wijn, en voor hem, voor de zekerheid, een tweede liter bier. In dit hele proces waren
ze even vergeten dat ze kwamen om te eten, maar met Schnitzel en Würsteln kan je niet
fout gaan, dus die keus is snel gemaakt.
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We raken aan de praat, waarbij al snel blijkt dat
wij veel meer van de VS (en Europa) hebben
gezien dan zij. Ze komen uit Kansas en hij werkt
vanuit huis, dus dit is een heel avontuur voor ze.
Ze vragen naar de verkiezingen en besluiten dat ze
de Europese democratie niet kunnen volgen.
Verder zijn het aardige lui en hebben we een leuk
gesprek.
Als we het restaurant uit lopen worden we enthousiast uitgezwaaid door een Japanse 😊
Wel willen we nog even naar een toilet. Dat valt tegen, zelfs als je tientallen euro’s voor het
eten betaalt dient je wel 50 eurocent pp af
te staan.
Buiten is inmiddels op het EU podium een
coverband begonnen met Chic-achtige
muziek. Ze spelen zeker niet verkeerd en
treken het nodige publiek. Wij doen nog een
rondje over de binnenplaats van het
stadhuis, waar je zo op kan, en noemen het
een dag.
MÜNCHEN, 10 MEI

We willen ook echt nieuwe dingen zien, dus we beginnen de dag bij de museabuurt. Rond de
Koningsplatz zit een hele reeks, en die hoek hebben we helemaal nog niet gezien. We doen
eerst een rondje langs de verschillende gebouwen. Voor de Staatlichen Antiken Gebäuden is
men een demonstratie tegen boekverbranding aan het houden, waarbij er met een
gasbrander een flink stuk gras
wordt verschroeid en er vlaggetjes
geplaatst worden met de namen
van schrijvers die ooit
gecensureerd zijn. Alles bij elkaar
een tamelijk stompzinnig
gebeuren, zelfs als je bedenkt dat
aandacht voor de vrije pers prima
is. Er tegenover zit het Archief voor
Nationaal Socialistische
documentatie. Stond niet op de
shortlist, maar het is gratis. En dan
wil je als Nederlander wel langs komen. Dat gratis geldt trouwens tot aan de verkiezingen,
en de bezoekers bestaan voornamelijk uit schoolklassen. Nu kennen we het verhaal van
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WOII natuurlijk wel, maar hier ligt de nadruk ook nog eens op München en op alle
gruwelijkheden binnen de Duitse samenleving naast de oorlog en de Jodenvervolging. Het
geheel is zeer indrukwekkend. Zo indrukwekkend dat een joch met een glaasje water de
toiletten wordt ingeduwd om weer bij te komen.
Als tweede museum pakken we het Lenbachhuis. Het heeft de naam
een van de meest toonaangevende musea van de stad te zijn, en is
gevestigd in het huis van de Münchener schilder Lenbach. Er is
overwegend moderne kunst, die ook online te bekijken is. Ze hebben
een enorme verzameling van Kandinsky, Beuys en Kubin. Dat zijn nu net
schilders en beeldhouwers waar we niet
spontaan warm voor lopen. Maar er is
meer, waaronder Warhol. En er is een
uitstekend lunchrestaurant, dus het
bezoek is toch wel de moeite.
Na alle kunst wil je wel wat anders, dus we doen een 2e rondje
door de stad, waarbij we kijken naar de bouwstijlen in het
algemeen en de manier waarop er is omgegaan met de
oorlogsschade. Dat varieert van eeuwig zonde, via als ze nu
iets meer tijd en geld hadden gehad tot schitterend. De oude
synagoge is nooit meer opgebouwd, daar staat alleen nog een
herinneringsmonument. Aan de Frauenkirche wordt nog gesleuteld, een van de twee torens
staat nog in de steigers en je kan er ook in. (met zijn allen, de kerk
biedt plek aan 20.000 m/v. Die moeten dan wel staan, anders zijn het
er maar 2000).
Dan blijkt dat de oude Ratzinger hier nog kardinaal is geweest en dat
ook St.JPII de kathedraal heeft bezocht. Dat levert onmiddellijk
beelden op, hoewel alles in het niet valt bij de graftombe van Ludwig
IV. Zelfs het
praalgraf van
Willem van Oranje
verbleekt erbij. Een dingetje in de
katholieke kerk is het bezit van een
stukje heilige. Nu kan je een skelet vrij
ver uit elkaar halen, dus er is aanbod zat,
maar toch, het blijft een ding. Deze kerk
heeft een stukje Benno van Meissen
gekregen, de beschermheer van de stad.
Kortom leuk rondje, en let ook op het
herstelde glas in lood.
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Door de “lichte” lunch in het museum hebben we geen zin opnieuw uit eten te gaan. Ik scoor
een kebab aan de overkant, Nelleke
slaat een gat in de voorraad.
’s Avonds plaatst een kennis uit
Engeland een foto op Facebook van de
binnenkant van de Residenz. En nu ze
Charles en Camilla er ook al doorheen
hebben gesleurd volgens de kranten, is
het misschien toch iets om te
heroverwegen…
MÜNCHEN, 11 MEI

We beginnen met de auto uit de garage
te halen, want een bezoek aan
München zonder een fieldtrip naar
Pfaffenhoven is niet bespreekbaar. In
2013 is het doel al uitgebreid
behandeld, maar nog even in het kort:
hier zit “Rohrspatz & Wollmeise”. De
eerste smelt ijzer, de laatste verft wol
en verkoopt dat in principe online, maar
een paar dagen per maand is hun
winkel open.
We gaan er door de zeikende regen
heen om vervolgens te ontdekken
dat de routeplanner van het nieuwe
voiture niet bijzonder betrouwbaar
is. Het duurt dus even voor we de
winkel binnenlopen. Je wordt er

Vroeger hanteerde Nelleke de “Sahel variant” tijdens
onze vakanties. Heel kort: we rijden door naar het
zuiden tot we mooi weer hebben. Niet onbelangrijke
details als werk en vooruitbetaalde hotels houden
haar tegen, maar het weer is deze trip zo beroerd dat
het concept regelmatig langs komt.
prima behandeld, en mannen krijgen er
koffie en snoepjes. Nelleke verlaat het
pand met een trui en twee vesten. Als
bouwpakket,
dat dan weer
wel. En er
gaat
materiaal
mee voor
“de wollies”.
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Bij terugkomst is het weer iets verbeterd, maar we besluiten toch naar Odeonsplatz te gaan
en de Residenz van binnen te bezoeken. Waar je af en toe een als Beier verklede Beier ziet
(of een toeristenrondleider in net niet passende Beiers kostuum), zien we er nu een
heleboel.

We maken een paar foto’s, en gaan dan toch naar de Residenz.
Meestal kan je een gebouw wel ongeveer op periode brengen, maar bij de Residenz is dat
onmogelijk; op deze plek is men zeker sinds 1255 al aan het bouwvakken. Tussen 1623 en
1918 zaten hier de Beierse hertogen, keurvorsten en later koningen. Regelmatig wilden die
een uitbouwtje, nieuw geveltje of
af van wat oudmodische
elementen. Daarna zijn er in 4045 stevig wat bommen op
gegooid, waardoor men grote
delen weer opnieuw op kon
bouwen, zonder dat altijd de
details van hoe het was
voorhanden waren.
Maar laten we beginnen met de
mededeling dat deze adellijke
stadresidentie groot is. Je wordt wat heen en weer gestuurd, maar de teller van Nelleke
houdt alles bij en we leggen hier > 4 kilometer af. De conclusie is dat het, ondanks de
spuuglelijke buitenkant, zeer de moeite is. In het oude deel is veel gerestaureerd, en men
heeft zo veel mogelijk oud meubilair bij elkaar gezocht. En waar het ons om gaat is om
mooie dingen te zien en een beeld te krijgen uit historische perioden. Of daar dan ook een
koninklijke kont op gezeten of gelegen heeft is van minder belang.
In het “oude” deel hangen veel wandtapijten. Dat is niet zo gek, want zolang de fik er niet in
gaat is dat redelijk te herstellen. En er is zeer veel zilver, goud en porselein, vooral in de
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vorm van borden, schalen en bestek. Dat zilver en goud is waarschijnlijk voor de
bombardementen al in veiligheid
gebracht. Het porselein maakten ze zelf:
in de Nymfenburg hebben we een paar
jaar geleden al geleerd dat ze hun eigen
fabriek hadden, waar naast de borden en
schaaltjes ook allerlei figuren werden
geproduceerd. Het is dus niet zo gek dat
ze een grote verzameling bij elkaar
hebben weten te harken. Lollig is dat ze
Chinees porselein hebben verzameld,
maar niet goed wisten wat ze er mee
moesten. Omdat ze zelf kundige mensen hadden werd het Chinees porselein verbouwd tot
kaarsenstandaards of er werden
uurwerken op gemonteerd.
Er is een duidelijk onderscheid
tussen het oude deel, en het
nieuwere deel met de koninklijke
vertrekken. Het oude deel heeft als
hoogtepunt het antiquarium met
beelden van Romeinse keizers en
hun vrouwen. In het nieuwere deel
is al het parket na de oorlog vervangen. Geen idee hoe het was, maar de nieuwe
houtpatronen zijn prachtig, even als de deurkozijnen van natuursteen.
Tot slot was er een kerk in het pand, maar die is zo zwaar beschadigd dat men heeft besloten
hem kaal op te trekken en in te richten als (functionele) muziekzaal.
Een apart deel van het gebouw is ingericht als schatkamer, met zware kluisdeuren. Hier
heeft Charles mogen kijken naar kronen die
anderen wel gehad hebben sinds ca. het
jaar 800. En er is een aparte kamer met
losse onderdelen van heiligen. Handen,
dijbenen, schedels en dat alles smakelijk
verpakt met goud, zilver en edelstenen.
Een aparte ruimte, die aanvankelijk
helemaal los stond is het Cuvilliés-Theater,
waar nu het Beierse Radio Orkest veel
optreedt. Een prachtige oude zaal met veel
prots en praal. Kortom, de Residenz is de
moeite.
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Eenmaal buiten blijkt de
bovenmatige aanwezigheid
van Beieren in klederdracht
uitgelopen te zijn in een
volledig evenement. Om
precies te zijn het 125 jarige
feest van de plaatselijke
klederdrachtvereniging. Op
zich kan je er weinig mee. Je
trekt het spul aan, en dan kan
je er mee rondlopen tot je het
zat bent, of je gaat er gewoon
mee naar je werk en trekt je niets van de anderen aan. Als je met zijn allen bent en de
buurverenigingen er bij haalt, dan wordt het leuker. Zeker als je het combineert met de
blaaskapel, bier, een optocht, bier en een slotfeest met bier.
En dat is er hier aan de hand. Toen we aankwamen waren ze zich aan het verzamelen, om de
middag nog een beetje door te komen zijn ze naar de kerk gegaan, en nu is men druk aan
het opstellen om met Duitse ordelijkheid de stad in te marcheren. Ieder dorp heeft zijn eigen
dracht, maar er zijn wat opmerkelijke elementen. Zo dient iedere vrouw een vlecht te
hebben die in een krul op het hoofd ligt.
Bij gebrek aan voldoende haar en om
zeker te zijn dat het er een beetje
uniform uit ziet hebben alle
deelnemende vrouwen een valse vlecht
op het hoofd gestoken. De mannen
hebben, uiteraard, lederhosen, die vaak
mooi geborduurd zijn. Daaronder zit,
ook bij dit weer, het probleem van
koude benen. Lange kousen lijken een
prima oplossing voor het blote deel, maar dit blijkt weinig praktisch. De loferl zijn in praktijk
de meest gebruikte oplossing. De arme oude boeren van een paar eeuwen terug hadden of
geen schoenen, of alleen klompen. De sok was een optie, maar die werd snel nat en vuil. Het
drogen van lange wollenkousen in een Alpine klimaat is een drama, en er ontwikkelde zich
een hele korte sok (zoals nu in sneakers) en een kuitenwarmer, de loferl. Minder koude kuit
en God vond dat het voldoende bedekte om mee naar de kerk te gaan. Op het hoofd draagt
de Beier een deksel, bij voorkeur met kwast, zodat en passant ook het plafond spinvrij was.
Tot slot: je bent dan een boer, maar wel een belangrijke, dus mannen en vrouwen dragen zo
veel mogelijk penningen en medailles. Je moet er tegenop lopen, maar dan heb je ook een
“super” evenement.
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En jawel, tegen de tijd dat we het hebben gezien vertrekt een paardenkoets met
klederdrachtelijke notabelen, gevolgd door een schone met een bierkroes op een nog
schoner paard. Daarna marcheren de verenigen af richting de rest van het centrum, al dan
niet tetterend op toeters.
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Wij gaan voor de laatste maal terug naar Harry en de Italiaan op de hoek. We hebben zeker
geen spijt van deze trip, maar hoewel er nog heel veel musea zijn, hebben we de stad nu wel
een beetje gezien.
OOSTENRIJK
MÜNCHEN – WENEN. 12 MEI

Het is pleurisweer. Dat maakt de rit niet heel ontspannen, maar het is zondag, dus
grotendeels vrij rustig. Over de Oostenrijkse grens meen ik Melk te zien (de plaats, niet het
koeiensap). Nelleke helpt me uit de droom, het is een gevangenis. Een mooie, maar nog
steeds een gevangenis!
Met een tussenstop voor tanken (benzine en koffie) razen we de snelweg af, waarbij we
alsnog Melk (het klooster) op de heuvel zien liggen.

We zitten in Mercure, dicht bij het Westbahnhof. Ze hebben een parkeergarage, die zo stijl
naar beneden gaat dat het peentjeszweten is.
Bij aankomst is de verwarring totaal. We hebben 3 nachten “voor de baas” en twee voor
onszelf. Ze vinden het een prestatie dat ze voor de hele periode 1 kamer hebben geregeld,
maar kunnen aanvankelijk maar één reservering vinden.
Mijn naam is moeilijk voor ze. Een van de medewerkers gaat er van uit dat ik geen Duits
versta en geeft zijn collega’s aan dat ik maar als Mr. Koe geboekt moet worden, en hij
informeert waar we vandaan komen. Als we Nederland noemen zegt hij, zoals iedere IQ loze
buitenlander “Amsterdam?”. Dan blijkt dat zijn zus daar zit.
Dat is het moment om terug te slaan. “Ah, nu, die zie je nooit meer terug”.
Dit komt veel harder aan dan
bedoeld: Zijn zus had net gebeld
dat ze hasj-cookies had gegeten
en niet meer wist waar ze was, en
hoe het nu verder moest.
Wij slepen vervolgens de
uitrusting naar de 7e etage en
vinden dat we toch nog even naar
buiten kunnen. We lopen de
Maria Hilferstrasse af, waarbij we
de gelijknamige kerk en Starbucks
bezoeken.
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De goede koffie is een verademing na het gif van Harry’s. We bereiken de ring en kijken even
rond bij de Hofburg en de Museumplatz.
Wat opvalt is dat de stad is overgenomen door mensen met
elektrische stepjes. Ze staan overal en je kunt ze on-line huren.
Wij houden het vooralsnog op onze vertrouwde, maar inmiddels
natte voetzolen.
Het blijft echter koud en vochtig, dus na een korte McD stop
gaan we terug naar het hotel. Daar boeken we ontbijt voor de
rest van de
week. Dit
drijft de
baliekluiver
bijna tot waanzin, want hij vindt dat de
eerste drie dagen naar de baas moeten
en de rest naar ons. Dat ik alle ontbijten
zelf wil betalen maakt hem boos en
verdrietig.
Als ik even later weer bij hem sta omdat
een van de kamersleutels het niet doet,
gaat zijn “state of mind” over in
wanhopig.
Wij zijn onder de pannen, dus wat ons betreft is het goed.
SEESTADT, 13 MEI

Nelleke doet het vandaag rustig, met breien, inkopen, een bezoek aan een breiwinkel en de
Stefansdom.
Ik mag mijn laatste twee dagen werken. Dat gebeurt door deelname aan een EGRD
workshop over flexibiliteit en duurzaamheid van energienetten.
Mijn plan was van het hotel naar de vergaderruimte te lopen. Volgens het Rijksreisbureau
was dat maar een stukkie. Dat is dan wel een stukkie van meer dan drie uur, en het is me
niet duidelijk of dat inclusief of exclusief het overzwemmen van de Donau is.
Inmiddels heeft Nelleke uitgezocht dat er een weekkaart bestaat voor de U-bahn voor
€19,60 en dat ik er dan in 40 minuten sta.
Dus na een stevig ontbijt stort ik me op de U2 (niet de band maar de lijn), evenals de rest
van de Weense bevolking, waarbij de
jeugd de stepjes onder de arm
meeneemt. Na een kort stukkie mag ik
overstappen op de U3 om naar het
eindstation in Seestadt te rijden, een
interessant gebied waar men een paar
kilometer buiten de gemeentegrens van
Wenen een volledig nieuw stadsdeel
voor 20.000 mensen aan het
ontwikkelen is. Het is ook zeker geen
vervelende rit, na de Donau gaan we
gewoon bovengronds. Het lijkt de
Rotterdamse metro naar Slinge wel.
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Het is leuk oude bekenden te ontmoeten (te beginnen met Herbert die me bij de metro ziet
lopen en verder de weg wijst), en de lezingen en discussies over de verduurzaming van de
energienetwerken is heel boeiend.
We lunchen uitgebreid met, jawel, schnitzel en kartoffeln.
Je zou zeggen dat het niet uitmaakt waar je zit in de wereld, na afloop applaudisseer je voor
de sprekers. Zo niet in Duitsland en Oostenrijk, daar kloppen ze op de tafel.
De dag eindigt met twee rondleidingen. Een in het gebouw, een door een stukje van de
nieuwe wijk Aspern te zien.
Voor we aan de rondleidingen beginnen zegt iemand “het waait eigenlijk wel hard”. Dus
wordt besloten een busje in te zetten.
Terwijl dit wordt geregeld krijgen we een toelichting op deze stadsuitbreiding, waarbij de
man zich permanent tegenspreekt. Zo willen ze een “normaal” Weens stadsdeel zijn, maar
ze hebben geen laagbouw. Ook willen ze duurzaam zijn, maar los van het tegengaan van
auto’s door te weinig parkeerruimte weten ze niets te noemen. Kortom, leuk om zo’n
stadsuitbreiding te zien, maar bijzonder is het niet. Hierna komt de rondleider terug en zegt
dat hij “even” wat toelicht voor we naar de bus gaan.
Zijn verhaal is 90% van wat we
al hebben gehoord ☹Tot slot
verteld hij dat er plaats is voor 7
personen in de bus.
Onmiddellijk besluit ik dat ik
een van de acht ben die het niet
mee gaan maken. Snel naar de
U-bahn en nog even naar het
hotel.
Dat valt tegen, ik heb tijd en
plaats voor het workshopdiner
volkomen verkeerd ingeschat.
Bovendien moet ik in de slag
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met vriend baliekluiver, omdat er weer een kamerkaart het niet doet. Hij is onbeschoft, dus
mag ik dat ook. Er zijn grenzen.
Ik compenseer dat door ook nog eens door de verkeerde verbinding te pakken. (Maar
uiteindelijk zie ik wel de vuilverbranding centrale van
Hundertwasser.
En zo kom ik een half jaar te laat in een industriële
achterafstraat bij restaurant “Nord Pool” dat geen
ijsberenbout serveert maar zeer traditioneel
Oostenrijkse gerechten met goulash, worsten en
sauerkraut.
Ik ga helemaal los op griesmeelsoep en goulash met
wurstln en kartoffeln. Het is een gezellige
bijeenkomst, maar eenmaal terug op onze kamer ben ik verrot, ik mis mijn middagtukkie.

WENEN, 14 MEI

Mijn laatste echte werkdag begint weer
in de U-bahn naar Volkstheater, maar
vandaag ga ik van daar lopen naar de
Radezkystrasse, waar we vandaag
vergaderen in het ministerie van
Transport, wetenschap en innovatie. De
wandeling gaat over de ring waar een
indrukwekkende fotoreeks staat met
afbeeldingen van joden die WOII
hebben overleefd, maar nu vooral
Europa zijn ontvlucht.
Daarna kan ik zwaaien naar Goethe,
Mozart en de gouden Strauss in het
Burgerpark. Het is droog, en dan is de
stad altijd prachtig. En opzij springen
voor de stepjes, die steeds harder
lijken te rijden.
Bij Urania verlaat ik de ring en
ontmoet Herbert die me het
ministerie inloodst voor de tweede
dag van de conferentie.
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Nelleke komt wat later op gang en begint met een U-bahn rit naar
de vuilverbrandingsfabriek die is versierd door Hundertwasser. Ze
combineert het met een wandeling rond het Donau-kanaal en
besluit dat we de rest van zijn werk in Wenen ook gaan bekijken.
Daarna pakt ze ook een stuk ring, waarbij ze zwaait naar Haydn en
(ook) de gouden Strauss, waarbij ze op haar gemak het park
verder bekijkt.
Haar laatste doel is de Naschmarkt, de voedselstraat van Wenen,
met veel voedselkramen en restaurantjes. Wie weet is het kennis
die nog eens te pas komt. En passant leert ze de weg op het
hopeloos onoverzichtelijke Westbahnhof, waarbij ik er van
overtuigd ben dat ze nu de kortste route heeft gevonden.

Van mijn conferentie houd ik de uitspraak over: “There are people that have been hacked
and people that think they don’t have been hacked”. En de wetenschap dat ik me nog steeds
in kan houden, hoewel het accent van een Italiaanse spreker zo erg was dat ik met stoelen
zou willen gooien.
De bijeenkomst eindig met een dankwoord en een doos “calorieën8” in mijn richting voor
vele jaren van trouwe dienst. Altijd leuk.
Daarna is er tijd om Nelleke op te pikken en samen naar de MAK te gaan. Naast dit design
museum zit een duur restaurant, wat verder wel uitstekend voedsel serveert en een mooie
markering van mijn afscheid van het echte werk is. En Nelleke en Gavin merken dat er iets
mis is met de symmetrische plaatsing van de brandmelder….
WENEN, 15 MEI

Vandaag kunnen we samen de stad in. We gaan eerst naar het Hundertwasserhuis, waar het
onderwijs en Japanse reisorganisaties in een verbeten strijd zijn wie de meeste bezoekers
kan aanleveren. Het blijft onbeslist. We kunnen toch redelijk een rondje doen bij het
prachtige complex (je kan er niet in). Daarbij maak je direct kennis met een aantal
uitgangspunten van Friedensreich Hundertwasser (Geboren als Friedrich Stowasser): veel
kleur, planten geïntegreerd in het gebouw en nadrukkelijk geen rechte vloeren of
traptreden.
8

Een echte Sacher Torte.
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Tegenover het huis is “the village” die is ingericht als bar/restaurant/multi-souvenirshop.
Scholieren en bezoekers uit het oosten proberen gezamenlijk het gebouw volledig te vullen,
wat ze behoorlijk lukt.
Er is een bord waarop de belangrijkste architectonische werken van de man te zien zijn. Een
ervan is het kunstmuseum “om de hoek”. Dit blijkt niet in het vroege ochtendprogramma
van reisleiders en leerkrachten te staan. Aan de buitenkant net zo vreemd en mooi als het
huis, van binnen met een mooie collectie.
Wilt u alleen niet fotograferen op de 2e etage, wordt me aan het begin gevraagd. Prima,
laten we dan op één beginnen. Na drie foto’s krijg ik een bewaker in mijn nek. Waar ik wel
hier en gunder niet mee bezig denk te zijn.
Op mijn antwoord dat ik mij aan de regels hou wordt ik
uitgelachen, collega heeft dat nooit gezegd. Dus collega
er bij halen. Nee hoor, zou ze nooit zeggen. Inmiddels zie
ik er uit of zeer binnenkort het museum gesloten kan
worden. Dus ze besluiten dat ik verder mag. Wat
geïrriteerd lopen we over de ongelijke trappen en
vloeren. Schitterend werk, hele leuke uitspraken van de
kunstenaar.
Weer beneden wordt ik aangehouden door de
kaartjesjuffrouw. Ze biedt haar excuses aan omdat ze
het toch verkeerd had gezegd. Da’s in ieder geval netjes.
En ja, je wilt dan ook nog even naar het toilet. Daar staat
een jongmens wat te schutteren met de camera van de
telefoon. Nu was mij niets verteld over het wel of niet fotograferen van het toilet, dus tijd
om het goede voorbeeld te geven. Wie foto’s wil van een Hundertwasser toilet kan bij mij
terecht, of bij een Oostenrijks joch. De rest haal ik, nadat we hebben gegeten, van het
internet 😊
Tegen de tijd dat we vertrekken komen
de verenigde Japanners en scholieren net
binnen. Tijd voor een haastige vlucht. We
nemen de U-bahn van Landstrasse naar
Volksgarten om een stuk langs de ring te
wandelen. Bij de uitgang worden onze
kaartjes gecontroleerd. Da’s mooi, heb je
niet het gevoel dat je voor joker hebt
betaald. Ik heb voor alle zekerheid een
screenshot van mijn kaartje gemaakt.
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De controleuse merkt het en zegt “dit is een screenshot”. “Jazeker, ik ben altijd bang voor
een slechte verbinding”.
“Maar het mag niet” stelt ze.
“Das habe ich nicht gesehen auf eure site, es soll ergens sein, aber main Deutch ist zu
schlecht!, welche information failt ihr? ”(zo probeer daar maar eens overheen te komen, ich
mache es die Katze weiss!!!). Bovendien trek ik een kop die duidelijk maakt dat ik niets snap,
maar bereid ben om er lang in onnavolgbaar Duits over te praten. “Personalausweis” is haar
laatste terugkomer. Kijk, dat stond ook op de site, dus die had ik klaar. Met een wat
mistroostige blik laat ze me gaan. Nelleke kan uiteraard zo doorlopen….
De ring valt tegen. Er is veel ingepakt
vanwege renovaties (en desondanks
melden de kranten dat ze er stelen
als de raven). Bovendien is de ruimte
op straat nu gelijkelijk verdeeld voor
fietsers en wandelaars, maar wel
volgens een mooi slingerend patroon
dat leidt tot permanente verwarring,
met daar tussendoor de steppers (die
alleen parkeren op het
voetgangersdeel)
We weten achter een enorme reclame van
Huawei de Votivkirche in te komen. Ons advies:
ook de binnenkant mee poetsen! Maar het moet
gezegd worden, de glas in loodramen zijn
bijzonder fraai.
We besluiten met een heel ander fenomeen: het
Prater.
Zevenendertig jaar geleden zijn we hier ook
geweest, maar toen was het enige opmerkelijke
aan de kermis het reuzenrad. Nu zijn er vele schuden
doodvalmachines
naast de
spookhuizen en
botsautootjes. Leuke wandeling, we hoeven nergens in.
’s Avonds is het rotweer. Regen, kou kortom niet uitdagend
om wat te doen. En dus nemen we een kijkje bij de
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Naschmarkt. Er zit veel dicht, maar er
blijkt voldoende aanbod om te kunnen
kiezen. We kiezen voor een Italiaan, die
ons in het Frans verwelkomt. Ik denk
“rendre le chat blanc”, of ik nu in het
Duits of in het Frans onzin uitkraam is
mij om het even. We komen er zowaar
mee weg, en ik eet voor het eerst een
papardelle met vlees en kaas. Zeer
smakelijk! Nelleke gaat voor veel gras.
Na een “Bon soiree a vous” stappen we weer de regen in gaan langs Muziekverein en
Karlskirche naar de U-bahn. De dag zit er op.
WENEN, 16 MEI

De laatste dag in Wenen beginnen we met een rondje Schönbrunn. Dit paleis ligt minder dan
een half uur van ons hotel. We zijn er al eens in geweest, en hebben in München voldoende
koninklijk meubilair gezien. De tuinen zijn gratis en de Aziatische toeristen ook, dus je kan je
uitstekend amuseren als je om het paleis heen loopt en dan de helling op gaat naar de
Glorietta, oftewel het tuinhuisje op de heuvel. Als je op de weg naar beneden de rechterkant
pakt kom je in het bosgedeelte, waar geen kip is. Of meer precies: er is een duiventil met
zeldzame duivensoorten.

Het weer verslechtert en daarmee wordt het tijd om achter een andere tip aan te gaan:
Museum Leopold in het museum kwartier. Met de U-bahn zijn we er zo, en de controleur wil
geen discussie met ons 😊.
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In het museum is veel moderne kunst, waaronder Kokoschka en Klimt (beide broeders).
Absoluut de moeite, maar slecht te beschrijven in een verslag als dit.

Dus we beperken ons tot een klein detail. We komen er net na de middag aan, dus we willen
wel wat eten. Nu is er een restaurant in het museum, na de kaartcontrole. Als we het
restaurant in willen staat er een bewaker, compleet met oortje en chagrijnig gezicht. Hij
verordonneert dat we onze kaartje nogmaals in een machine stoppen, voor we via een
draaihekje er in mogen. Enfin, ’s lands wijs, ’s lands eer, als dat de Dickkopf freude gibt, dan
duwen wij er een kaartje in. Maar dat het proces zich
herhaalt als we het restaurant uit willen tart alles. Stel
dat ik het kaartje had opgegeten. Had ik dan levenslang
in Leopold gehad?
Bij het verlaten van het museumkwartier is het druk. Een
taxistaking heeft de ring platgelegd. Maar verder
gedragen ze zich goed, dus via het OV kunnen we verder.
’s Avonds doen we nog een rondje jeugdsentiment. Eerst
een wandeling langs de Kärtnerstrasse, Graben en de
St.Stephansdom (met fiakers op het pleintje er naast) en
daarna eten in de Griechenbeisl, restaurant sinds 1447. Hier zijn we in 1982 ook geweest.
Sfeer en voedsel zijn nog steeds prima.
Voor hen die Oostenrijk niet kennen: we eten Rostbraten, wat op
de Engelstalige kaart “Sirloin steak” wordt genoemd. Oostenrijkers
kunnen echter maar drie dingen: kaassmelten, varken gaar maken
en goulash bereiden. Rostbraten is dan ook een als varken gegaard
stuk rund, met een zware goulashachtige saus en veel uien. Met
kartoffeln natuurlijk. Zeer smakelijk, maar het is goed als je van te
voren weet wat er op je bord komt.
Hierna zit Wenen er op. We hebben niet genoeg tijd gehad om alles
te zien/bezoeken wat we zouden willen, dus het blijft op de lijst.
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WENEN – REUTTE, 17 MEI

Vandaag is gewoon een rot eind
rijden. Eerst richting Linz, dan
richting Salzburg en daarna, na een
stuk Duitsland, de Alpen in.
De rit is prachtig, zeker nu het weer
mooi is, en we verder kunnen kijken
dan de vangrail.
Nelleke fotografeert veel, en weet
onder meer Melk (het klooster),
Zwiebelturms en veel bergen vast te
leggen. Onze routeplanner laat ons via Garmisch Partenkirchen rijden, en we zien zowaar de
schans staan waar men op 1 januari
traditioneel suïcidaal doet.
Buiten Garmisch is de weg geblokkeerd,
dus we moeten via een tertiaire weg en
met aanzienlijke vertraging door de Alpen.
Daarbij komen we langs de Plansee waar
ik alvast handen schud in het
duikcentrum, waarna we als een speer
naar Klause, ons hotel gaan.
Wie veel hotels bezoekt ontmoet wonderbaarlijke dingen. Dat geldt zeker ook voor Klause.
Het was een verzameling semi-vervallen gebouwen in een zijdalletje even buiten Reutte.
Op de omringende heuvels staan forten. Nu klim je je rot als je naar die dingen wilt, dus men
heeft “Highline 179” bedacht. Een hangbrug van 402 meter tussen twee toppen en een
treintje vanuit Klause naar de eerste top. En ja, die hangt op 179 meter hoogte.
Bijtijds zag men in dat
“den toerist” hier wel op
af zou komen. Dus is de
boel verbouwd tot hotel
& restaurants. Nog niet
helemaal af, maar
voorlopig meer dan
voldoende. En wat al is
opgeknapt is goed
opgeknapt.
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REUTTE, 18 MEI

Na een prima ontbijt ga ik op verkenning, terwijl Nelleke een rustige ochtend houdt. Mijn
doel: de duikvereniging wil weer gaan ijsduiken, en ik ga eens wat verkennen, en wel
vandaag bij de Plansee. Hier het verhaal voor TOV Gagnan.
VERSLAG VAN EEN VERKENNING IN REUTTE, OOSTENRIJK
IJSDUIKEN?

Het heeft iets. Vraag me niet wat, maar
ik kan er nog steeds voor warm lopen.
Het ijsduiken. Het grote probleem is
dat het ijs zelden dik genoeg is, en dat
er dus jaren voorbijgaan zonder
ijsduikmogelijkheden. We geven de
theorie en oefenen in het zwembad,
maar de praktijk valt meestal in het
water.
Tien jaar geleden besloot onze club,
met cursisten van de 2I opleiding, om dan maar uit te wijken naar Oostenrijk om daar de
“echte” ijsduiken te maken. Op mijn site staat nog een “waarheidsgetrouw” verslag. Daarna
is Gagnan er nog twee keer geweest. De laatste keer schijnt minder succesvol geweest te
zijn, die heb ik helaas gemist door het overlijden van mijn
schoonmoeder.
Als je praat met mensen die ooit in Reutte zijn geweest dan
jeukt het nog steeds, men wil gewoon nog een keer.
Nu is dat een probleem. Het oude hotel is “van bestemming
veranderd”, het duikcentrum is dicht, en de huidige
bordeelhouder zit niet te wachten op een stel duikers die een
wak beginnen te hakken voor de deur.
Dit
voorjaar
heb ik
wat
alternatieve opties op een rijtje gezet,
en daar kwam Plansee bovendrijven.
Als allerlaatste actie voor mijn baas
moest ik naar Oostenrijk, dus waarom
dan niet direct een even omrijden om
er een kijkje te nemen?
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Het email contact liep prima, en we waren van harte welkom. De Plansee ligt op (een
stevige) steenworp van de Urisee, dus is goed aan te rijden vanuit Nederland9.
Planseecamp is al meer dan 40 jaar bezig met duiken in het meer.
Het bedrijf is overgegaan van vader op dochter. Alle details kan je vinden op hun website,
maar hier even mijn impressie. Het kamp is erg basic. Houten hutjes, met zelf getimmerde
bedden. Er is ook een ruimte voor instructie. Het toiletgebouw is hypermodern, maar wel op
de camping bij de buren. Ze doen aan
ijsduiken van januari tot half maart. Op hun
site staan de eisen die zij stellen om mee te
kunnen doen en die zijn vrijwel gelijk aan die
van ons, dus dat ziet er goed uit (kijk onder
Eistauchen). Er is een droogruimte voor de
uitrusting, die in de winter wordt verwarmd
en goede compressoren, waarmee ook nitrox
wordt gevuld. Als wij er heen gaan kunnen
we zelf de ijsduiken organiseren, want we zijn bevoegd. Zij kunnen wel pikhouweel en zaag
leveren (ivm olie is een motorzaag verboden).
Als ik binnenkom in het kamp biedt Pepe, de beheerder, excuses aan voor het slechte zicht.
Het is het maar 10 meter, maar, zo zei een
trimixer me, na 20 meter wordt het veel beter.
Het meer schijnt 72 meter diep te zijn. Nu heb
je maximaal 50 meter lijn, dus dit is een zinloos
weetje. Wel loopt de bodem vrij stijl af, zodat
je vanaf de kant kan ijsduiken. De Plansee is
naar groot, dus als er te veel stof omhoog komt
zaag je een paar meter verderop een nieuw
gat.
Het leven onderwater is niet heel bijzonder, ik heb baars, forel, wat planten en een bruine
kikker gezien. Langs het meer is veel aan
bosbouw gedaan, en dat gaat wel eens mis, dus
onderwater liggen veel boomstammen en een
aantal sleetjes. Kortom, ook al kom je voor het
ijs, er is wel wat te zien.
Mocht je meer luxe willen, aan het meer ligt
ook hotel Forelle, dus alles kan. Wel moet een
vereniging er natuurlijk voor zorgen dat het
9

Hoewel, er kan iets zijn met sneeuw…
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interessant is voor het centrum om open te zijn. Andersom: als ze volgeboekt zijn kan er
altijd worden gepraat over de optie om gebruik te maken van hun faciliteiten. Alleen lijnen
hebben ze beperkt maar dat kunnen we zelf regelen.
Ik heb er drie duiken gemaakt. Hun eerste plan
was om me een begeleider mee te geven, maar
toen ik mijn papieren liet zien kreeg ik een
uitstekend “check de stek” verhaal met de
afsluitende mededeling dat ik me bij hen kon
omkleden, maar dat ze me verder veel plezier
wensten. Kortom: realisten, maar met veel kennis
en kunde.
Wie er in de zomer wil duiken kan even doorrijden, de auto parkeren en gewoon het water
in. Zorg er wel even voor dat je je computer op hoogte instelt.
Let wel even op: je moet een vergunning
kopen (bij hotel Forelle) en een
parkeerticket. Met de waarschuwing dat ze
iedere dag controleren en direct schrijven.
Nelleke en ik hebben niet gelogeerd bij de
Plansee of hotel Forelle, maar 25 minuten
verderop bij Klause. Daar is een hangbrug
van 402 meter lengte, op een hoogte van
179 meter. Dit ding heeft zelfs het Guiness
Book of Records gehaald. Prima verblijf met een goede keuken, maar misschien niet
praktisch als je ook wilt ijsduiken. Wie een extra uitdaging wil, het is er onder handbereik.
Mocht iemand het willen organiseren, je kan alle verdere info van me krijgen en, als het niet
in maart is, ga ik graag mee.
Tot slot een waarschuwing.
Mijn verhaal uit 2009 was
vooral “ter vermaak”, maar
je kan er ook in lezen dat je
ijsduiken niet moet
onderschatten, hoe leuk het
ook is. Mensen als Frans,
Jan en Maurice kunnen je
vertellen of dit deel van het
verhaal reëel is.
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DE ANDERE KANT VAN DUIKEN.
Hoewel de Plansee heel groot is, mag je maar op één plek duiken. Maar ook dat deel is heel
fors. Eind mei is de conclusie dat iedereen droog duikt. Met acht graden is dat ook
begrijpelijk. Duiken op hoogte verhoogt het risico op deco. Daar kan je wat aan doen. De
eenvoudigste oplossingen zijn minder
diep duiken en nitrox maar het kan ook
anders en dat is op een gewone zondag
goed te zien. De techduikers rukken
massaal uit met trimix apparatuur,
sidemounts en onderwaterscooters,
zodat ze als een soort mini-alpjes te
water gaan .
Ik werd zelfs nog uitgenodigd om met
ze mee te doen, want de dag er voor
waren ze wat apparatuur kwijt geraakt,
dus men wil een zoeken en bergen actie uitzetten. Gewoon naar 65 meter, dan op en neer
over de bodem en vervolgens de plas oversteken om op 5 meter langs de kant terug te keren
(zo’n twee kilometer, zie ook kaart, tussen boot en steiger is instappunt). Met scooters die
30 km/h kunnen is dat goed te overbruggen, en de tocht op 5 meter is leuk voor de
decompressiestop.
Hoewel ik hou van een uitdaging heb ik in dit geval voor de eer bedankt 😊
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REUTTE, 19 MEI

Alpen flora en fauna.
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Na de duik van gisteren hebben we nog een korte
wandeling in de omgeving gemaakt, en daarna
naar het Eurovisiesongfestival gekeken, met
online verbinding met de rest van de familie. Het
TV-tje is marginaal groter dan mijn laptop, en we
kunnen alleen kijken naar de Duitste zenders,
want Oostenrijk
zit hier achter
de knop. Maar goede we hebben lol. Sinds de invoering
van de “public vote” wordt de uitzending net zo lang
gerekt tot er voldoende is verdiend. We trekken het op den
duur niet meer en missen zo een dramatisch optreden van
Madonna.
Vandaag staat er weer een duik op
de planning, nu in de Baggersee.
Een leuke korte alpenrit naar
Weissenbach aan de Lech en dan?
Helaas een stevig hek waardoor je
niet kan parkeren. Even wandelen
en rondkijken kan wel, het is een
klein meertje dat er schitterend
uitziet. Toch maar even onthouden
voor het geval we er weer eens
komen.
We besluiten om te draaien, zodat ik nog een duik in de Plansee kan maken. De duikfles
blijkt slecht gevuld, maar nog goed genoeg voor een duik van 45 minuten. Dat geeft Nelleke
de tijd om zich met camera en al op de Alpenflora te storten. Het weer is fantastisch, dit in
tegenstelling tot het weerbericht. Een
tweede rondje bij Klause, na duik en
lunch lijkt de beste oplossing. Er is een
hele aardige wandeling, maar die
blijkt niet helemaal zonder gevaar. De
helling is vrij stijl en crossfietsers
vinden het leuk er zo hard mogelijk
vanaf te gaan. Bij de “Profis” is dat
schrikken, maar die sturen wel om je
heen. Er zijn ook huurfietsen en die
bellen met het snot voor de ogen en
hopen dat je in het niets verdwijnt. We genieten er toch wel van, en vinden zelfs een pad
omhoog, wat niet aantrekkelijk is voor de afdalende meute. Als snel blijkt het weerbericht te
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kloppen, de onweerswolken trekken samen. Dus we draaien om zodat we snel bij de Klause
terug zijn.
De kaart toont een short cut,
wat volgens Nelleke een
rivierbedding is, en volgens
mij een pad. Ik probeer het
uit, terwijl Nelleke omloopt.
Mijn pad is zo comfortabel
dat ik in no-time beneden zit
te wachten. Nelleke wacht
“op de hoek” en heeft niet
door dat ik 25 meter
verderop op een boomstam
zit. Dit alles valt niet heel
goed, maar tegen de tijd dat
we bij het hotel zijn is de vrede wel weer getekend.
Het weer gaat ondertussen over van “wat dreigend” naar onweer, en dus zijn we andermaal
blij dat Klause een uitstekende restaurant heeft op spuugafstand.
DUITSLAND EN LUXEMBURG (EN AF EN TOE DOOR B ELGIË)
REUTTE – LÜTZKAMPEN, 20 MEI

Aan de rit naar Reutte hebben we door
alle vertragingen onderweg weinig
goede herinneringen. Voor de volgende
etappe besluiten we toch weer voor een
stevige rit te gaan: 645 kilometer naar
Lützkampen.
Het vertrek is weinig hoopgevend, we
moeten zo ongeveer naar de auto
zwemmen. Daarna gaat het snel beter.
Het weer knapt op, we kunnen zelfs iets
zien van de laatste Alpen en het romantische landschap van de Palz.
Het krankzinnige wegonderhoud zorgt voor het nodige oponthoud, maar vooral in
tegenovergestelde richting. Inmiddels heb ik de theorie ontwikkeld dat, als is besloten tot
onderhoud, men gaat voor maximale veiligheid van de wegwerkers. Het hele traject wordt
onmiddellijk afgezet, en daarna gaat men personeel werven, materiaal bestellen en wachten
tot er gereedschap beschikbaar komt van eerdere klussen. En hoewel we een lans willen
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breken voor de veiligheid van de wegwerker, leidt de Duitse methode tot maanden (soms
jaren) van enorme vertragingen.
Na een paar stops en honderden kilometers komen we dan toch bij de uitlopers van de
Ardennen. Daar ligt, in de Duitse
Ardennen, Lützkampen. Je kunt het
vinden door in Google Maps de naam
in te typen en dan maximaal in te
zoomen. Maar alleen met een super
HD scherm, anders is de pixelgrootte
zo grof dat het woord niet te lezen is.
Daardoor is ook niet te achterhalen in
welk land het plaatsje ligt. Wij weten
dat het in Duitsland ligt, maar als je
iets te breed parkeert ben je in België en als je iets te laat remt in Luxemburg.
Het adres waar het hotel staat in dit gat is “Im Loch 1” en het Gasthof luistert naar de schone
naam Froschloch. De uitbater draagt sterk bij aan de verwarring door groot op de gevel de
tekst “Wij aanvaarden Belgisch geld” te hebben, terwijl duidelijk is dat de uitbaters, Herma
en Ineke, van boven de rivieren
komen10.
Herma kennen we al > dan 20
jaar, en los van de praktische
locatie, hebben we dus ook
een privé reden hier te
stoppen. Daarnaast zijn ze
vriendelijk & is het zeer
betaalbaar.
In de omgeving zijn alleen
andere landen, en verder niets; je kunt er dus prachtig wandelen.
We lopen nog een ommetje, eten in het Gasthof, en noemen het een dag.
LUXEMBURG, 21 MEI

Vandaag is het tijd voor een trip down memory lane. Als leraar, met het gezin dat toen nog
een Esther tekort kwam, met Les Prenenz: we zijn in verschillende samenstellingen en bij
verschillende onderkomens in Luxemburg geweest. Met de auto kan je dan al snel op
herhalingsoefening.

10

En dan hebben we het niet over Sûre, Ourthe of Schelde.
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We beginnen in Clervaux, nadat we Duitsland uit, en België door zijn. Dat kan in 20 minuten,
maar de drie landen lijken in een soort competitie wie de meeste wegen kan opgraven, dus
er is wat vertraging.
Dit geeft ons de tijd om te kijken
naar de herten, reeën en
schwienchen in dit gebied, waar
onze familie graag over opschept.
Helaas komen we niet verder dan
één haas, maar dat was wel een
grote.
In Clervaux is het, net als in
Froschloch, Ruhetag. Dus bijna
alles zit dicht. We lopen een keer
om het schitterende kasteel11,
kijken in de kerk van de Benedictijnen en vinden die oerlelijk
(de kerk).
Dus al snel rijden we door richting Bourscheid. Nu lijkt het
wel of iedere Luxemburger een kasteel in de achtertuin
heeft. Omdat die dingen niet warm te stoken zijn is de
meerderheid in verval en zo rij je in een landschap van
afgesleten bergen en ruïnes.
Bourscheid is hier zeker geen uitzondering op. Het kasteel
stamt uit het jaar duizend, waarna de familie er 650 jaar
voor nodig had om er achter te komen dat het koud en
vochtig was. Wel lieten ze een beheerder achter, maar in
1803 was er niemand meer die dat werk wilde doen, waarna het verval rap ging. De laatste
beheerder heeft wel de archieven
veilig gesteld, zodat er een hoge
kennis is van bouw en historie van
de burcht.
De Luxemburgse staat heeft het
geheel als monument
aangeschaft en sinds 1972
werken “Les Amies du Château”
aan de renovatie. Niet duidelijk is
of ze dit alleen op de wekelijkse
verenigingsavond doen, of dat ze
11

Sinds ons eerste bezoek in 1982 is de restauratie afgerond en het geheel wit gesausd.
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samen één bouwvakker inhuren, maar na 47 jaar is het resultaat nog niet indrukwekkend.
Neemt niet weg dat je er leuk kunt rondkijken en dat er voldoende over is om voor om te
rijden.
Ook hier hebben ze een audio rondleiding door niemand minder dan Victor Hugo, die in
1871 het geheel bezocht. Waar het in Gent nog lollig was, is het hier vooral vervelend met
een overmaat aan feitjes en “lollige” emoties. Voor zover er al een serieuze relatie met de
echte man en die tijd bestaat, snappen we dat hij “Les Miserables” heeft geschreven.
Na Bourscheid wordt het haptijd. Waar
anders dan in Diekirch. Hier hebben we in
1976 met de fiets op de camping gestaan. De
stad zit nu zo vol, dat we pas bij de camping
een parkeerplaats vinden. We lopen over de
camping naar de Sure, waar vroeger een
dammetje in stond, zodat er een
stroomversnelling ontstond waar je heerlijk in
kon zwemmen. Dat dammetje is weg, er is nu
hoogbouw langs de rivier en de oude brug heeft twee zijstukken voor wandelaars gekregen.
Verder is er weinig veranderd. De kerk staat er nog, het dorpsplein ligt nog steeds in het
midden en in het wandelgebied is volop
eetgelegenheid.
Een pannenkoek later gaan we naar
bestemming vier: het kasteel van Beaufort.
We lopen langs de burcht op en komen bij
een klein stuwmeertje en langs de prachtige
Ardennenrotsen. De wandeling loopt voor
een deel over een keurig aangelegd pad met
vlonders, trappen en duidelijke
richtingborden. Je eindigt dan weer bij de ruïne, die we dan ook maar even meenemen. Dit
fort stamt uit het eind van de twaalfde eeuw. Wie houdt van verhalen over moord, intriges
en doodslag moet de historie maar
eens opzoeken. In 1639 belande het
in handen van ene de Beck, die een
burcht naast de burcht liet bouwen
met uitzicht op het verval van de
oude burcht. In 1929 werd de ruïne
gekocht en wordt sindsdien
onderhouden ten bate van het
toerisme.
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Leuk ding om te bezoeken, ook al proberen ze je er kersenlikeur aan te smeren, maar zeker
ook aardig om rond te wandelen.

De laatste stop van de dag is in Echternach. Onderweg zien we een beeld van een groep
zwijnen, dus de schwientjes strepen we ook af. In Echternach zelf is het inmiddels
baggerweer, maar we moeten nog een driekwartier slijten voor we met goed fatsoen ergens
kunnen gaan eten. Dus maken we een korte wandeling door de dorpsstraat en marktplein en
kijken in de beroemde abdij van de stad. Hier kunnen wat kanttekeningen bij gemaakt
worden:
•
•
•

•

Het is er binnen droog, wat beslist punten oplevert.
Er is in de crypte het graf van Willebrord. In een all-out versierde overkapping staat
een eenvoudige stenen kist, en dat alleen al is een kijkje waard.
Hier hebben ze de Echternach processie uitgevonden, een religieus wandeling
waarbij men niet doorloopt. We leven in een rare tijd, dit wangedrocht in de wereld
van optochten is uitgeroepen tot cultureel werelderfgoed van de UNESCO. Hierbij wil
ik de silly walks van Monty Python ook voordragen.
Het is een lelijk ding. De geschiedenis gaat terug tot de 9e eeuw, maar in WOII is de
kerk gebombardeerd en daarna strak en fantasieloos opgetrokken.

De hoek met de abdij heeft vier van
de zeven bezienswaardigheden van
de stad, en omdat we langs het oude
stadhuis en de stadsmuur lopen
kunnen we zeggen dat we met
uitzondering van één kerk het dorp
helemaal hebben gezien. En dat ene
compenseren we dan nog met een
prima restaurant.
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Daarna is het een kwestie van doorrijden naar twee landen verderop.
LUXEMBURG, 22 MEI

De laatste vakantiedag is zeker niet de
beste. De competitie tussen de drie landen
rond het wegenonderhoud heeft zich
verdiept. Het is nu uitgebreid met meer
omleidingen en meer afzettingen.
Toch willen we wandelen in klein
Zwitserland, dus we zetten door. Als we na
veel te veel tijd de parkeerplaats bereiken
blijkt Luxemburg overgestapt te zijn naar
wegenonderhoud 2.0: ze zijn nu ook de wandelingen in cultuur aan het brengen: mooie
trappen, strakke paden, vlonders, kortom alles wat je niet wilt in een leuke natuurwandeling.
Alleen het rollend voetpad lijkt nog te ontbreken. En alsof dat nog niet genoeg is hebben ze,
in lijn met het wegenonderhoud, alles
afgezet. We doen toch een poging, maar na
een waterval, een leuk bruggetje en een
onmogelijk pad boven de toeristenroute in
wording geven we het op.
Dus we zetten koers richting Beaufort, waar
we na een
uitsmijter en een
Strammer Max een
tweede wandeling maken, nu aan de andere kant van de weg.
Leuke route, mooi weer, helemaal goed.
’s Avonds eten we in Froshloch met Herma en hangen nog wat
rond met breien, schaven aan dit verhaal en uitzoeken van foto’s.
We maken nog net kennis met Ineke in het pension, voor we
omvallen van de slaap.
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LÜTZKAMPEN – TIEL, 23 MEI

Het is mooi geweest. Te veel kou en vocht, en ondanks alle leuke dingen hebben we geen
behoefte aan een laatste stop. We rijden in een ruk naar Tiel. Op naar deel twee: Australia!
Want:
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BIJLAGEN
DE ROUTE
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DE HOTELS
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DE GROET
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