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PROJECT DIGITALISERING 

De vakantieboeken vallen uit elkaar. De 

lijm plakt niet meer, en foto’s verkleuren 

en vervagen. Dat geldt ook voor ons 

geheugen. En dus is in 2017 gestart met 

het project digitalisering. Albums worden 

gescand en alle informatie uit de boeken 

wordt nauwkeurig bestudeerd en 

bediscussieerd. In 1988 was internet niet 

beschikbaar, nu is het wel gebruikt: als 

fact-checker en om informatie over onze 

reisdoelen terug te vinden. Het resultaat 

is een weinig betrouwbare, maar leuke terugblik op de vakantie. Dit verhaal is in 2020/2021 

geschreven. 

INLEIDING 

Waarom gaan mensen kamperen? 

Vanwege de rust? Vanwege de natuur? 

Omdat het goedkoop is? 

In mijn geval in ieder geval uit gewoonte, 

ik kampeer al sinds mijn tweede. Nelleke 

heb ik altijd met veel enthousiasme 

meegesleept. En sinds 1975 is dat al weer 

een hele tijd. We gingen voor spartaans. 

Kleine 

tentjes, slapen op de grond en koken op een klein 

eenpittertje. 

Het afgelopen jaar hebben we ons meer serieus 

afgevraagd waarom we kamperen. De meest redenen 

staan hier boven al gemeld, maar inmiddels hebben we 

beiden fysiotherapie voor de rug en is het ’s ochtends 

weer in beweging komen een uitdaging. En ook al zijn we 

nog geen 40, we zijn er klaar mee. 

En zo komen we tot de aanschaf van een Alpenkreutzer 

Select kortweg de Appie of klapkar. Met luifel en 

keukentje. En een slaaptentje van Erdman Schmidt voor 

de jongens. Esther, als jongste der reisgenoten, mag in 

haar bedje in de voortent. 
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De Appie is al 

uitgeprobeerd. Eerst 

op het grasveldje bij 

de volkstuinen, 

daarna op de 

Gulpenerberg 

Panorama camping. 

Dat laatste was iets 

minder een succes. 

De camping is er een 

met terrassen tegen 

een heuvel op. Daar 

kan de wind 

verraderlijk tegenop 

waaien. En dat doet-

ie met veel enthousiasme als we de zaak open- en uitklappen. Onze worsteling is zo erg dat 

men op lage terrassen stoeltjes neerzet, om te kijken hoe wij onze strijd met de vouwwagen 

voeren. En niet even een poot uitsteken hoor. Limbo’s, je hebt er geen flikker aan! Daar 

staat tegenover dat, nadat we de strijd hebben gewonnen als de haringen er eenmaal zijn 

ingejast, we uiterst comfortabel zitten, met tafeltje, keuken, zit- en slaapplaatsen.  

We durven er het land mee uit. 

Het is niet de enige aanschaf. Mijn baan staat op de 

tocht door het teruglopend leerlingenaantal in het 

land en op de RSG Oud-Beijerland in het bijzonder. 

Daarom volg ik computercursussen en studeer ik 

bedrijfskunde. We hebben onze eerste computer 

gekocht om beiden te ondersteunen. Met een diskdrive met 5¼ floppy’s kunnen we nu 

bestanden aanmaken en bewaren. We zijn gegaan voor de meest verkochte thuiscomputer, 

de Commodore 64. En we hebben een dot-

matrix printer2. 

De vraag is wat dit met een vakantieverslag 

heeft te maken, want je kan de computer, en 

zeker het zware beeldscherm, niet meeslepen. 

Wel, nu zijn we in staat om een paklijst op te 

stellen die we in categorieën kunnen verdelen 

en per categorie kunnen alfabetiseren, die in de toekomst herbruikbaar is en aangepast en 

afgevinkt kan worden.  

 
2 Foto’s van de commodore (opstelling) komen in 2020 van internet, maar geven een exact beeld van onze 
thuisopstelling in 1988 
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Met een achterbank, achterbak, keukenkastjes, 

vouwwagenbergruimte en ruimte op het deksel van 

de klapkar wordt het mogelijk op een min of meer 

overzichtelijke manier veel zooi mee te nemen. 

Nelleke gaat hier helemaal op los. En omdat we heel 

trots zijn op het resultaat is de lijst hier in de bijlage 

opgenomen (check). 

En de indrukwekkende lijst van voorbereidingen stopt 

hier niet. We willen weer naar Hongarije en 

Joegoslavië, maar nu via Tsjechoslowakije. En dat kan 

alleen met visa, 

Dus zijn we 

opgerukt naar 

Den Haag, waar Nelleke inmiddels de 

weg weet, om bij de ambassades van 

Hongarije en Tsjechoslowakije de 

benodigde reispapieren te kopen. 

DUITSLAND 

1.  ZUID-BEIJERLAND –  HIRSCHAU, 8 JULI  

Vakantie, we zijn er aan toe. Nu is dat 

meer een levensinstelling dan een hard 

feit, maar dit jaar is het echt zo. De 

buurman rechts is aan MS overleden, 

links is een zoontje met dezelfde 

leeftijd als Esther overleden aan 

wiegendood. Ma heeft door de stress 

een hartaanval gekregen, maar dat is 

goed afgelopen. Nelleke had een 

postnatale depressie. En we hebben 

pfeiffer. Bij Merijn en mij is het 

officieel vastgesteld, bij de rest geloven we het wel zonder test. Door die misère heb ik lang 

goeddeels thuisgezeten. Weinig uren, maar wel de verantwoordelijkheid voor de verhuizing 
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van het oude naar het nieuwe gebouw van de RSG. Met het dreigende verlies van mijn werk 

is het sommetje echt: vakantie, 

we zijn er aan toe. 

Kamperen doen we altijd op de 

bonnefooi. Gewoon rijden met 

wegenkaarten waarop camping 

tekentjes staan, en met ANWB 

boekjes met campings. Dat gaat 

vrijwel altijd goed. Soms kom je 

op een achenebbisj camping, of 

op de slechtste plek van de 

camping omdat de rest bezet is, maar gemiddeld is dat een prima manier van reizen. Met 

Nelleke als voortreffelijke bijrijder en de goede gewoonte van dorpjes om borden naar hun 

camping te zetten is het goed te doen.  

We beginnen met een rit naar “de grens met 

Tsjechoslowakije”. Over Eindhoven, Maastricht 

en Aken rijden we langs Koblenz, Mainz en 

Frankfurt. 

Stoppen doen we bij een tweetal Raststättes, 

de Duitse stopplaatsen langs de snelwegen. 

De eerste is Peppenhoven -West, 

waar de gebroeders een tijdje 

rondsprinten terwijl ik een power-

nap doe. Nelleke en Esther bewaken 

ondertussen de koelbox.  

De jongens vinden zo’n tukkie enorme onzin. Ze zijn 

jong, fit en zullen onder geen voorwaarde ook maar 

iets missen van de omgeving! 

Nu is het een lange rit, 817 kilometer volgens de 

teller, dus de jeugdige overmoed trekt het voor geen 

meter, ook niet als we ze er in Asshafenburg nog een 

keer uitlaten. 
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Na Regensburg, even voorbij 

Nürnberg wordt het tijd om naar 

een camping uit te kijken. Want ook 

al is de Nissan Sunny nog vrij nieuw, 

het is toch best even anders rijden 

met zo’n bakkie achter je, dus het 

wordt zo langzamerhand best 

vermoeiend. 

 De kaart geeft een tekentje bij 

Hirschau. Nooit van gehoord, maar 

het is vast leuk en zo dicht op de 

grens, dat we bij de volgende rit op ons gemak de grens over kunnen. Want één ding is 

duidelijk: grenzen met Oost-Europa kunnen ernstig tijdrovend zijn. 

Op de camping is plek, en er is een rare zandheuvel, maar de jongens keuren het 

onmiddellijk goed, want er is een zwembad. Wart heeft zijn zwemdiploma in juni gehaald, 

dus beiden gaan er vol voor. Morgen zullen wij het ook eens goed bekijken, nu zijn we op. 

 

2.  HIRSCHAU, 9 JULI  

Vandaag maar 8 kilometer gereden om boodschappen te doen. Verder zijn we de camping 

niet af geweest. Voor de jongens is dat niet nodig, want het is al gezegd, er is een zwembad. 

Monte Kaolino, het zandduin van Hirschau is een ander verhaal. Het bestaat uit 35.000.000 

ton zand, een bijproduct van de kaolien winning. Kaolien wordt ook wel China klei genoemd. 

Het is grondstof voor aardewerk.  

Bij het winnen komt veel zand naar boven. Normaal ontstaat er dan veel stampij rond de 

vraag hoe men van dit materiaal af moet komen. Kan je het elders gebruiken? Terug 

stoppen? Afdekken? Hier in Beieren heeft men het eenvoudiger opgelost. Gewoon op een 

heuvel flikkeren en zeggen dat het een attractie voor het dorp is. Met een uitdagende naam 

“Monte Kaolino”. 
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Het grappige is dat ze daar volledig mee weg zijn gekomen.  

Je kan naar boven klimmen, maar ook met een kabelbaantje 

naar boven. En dan naar 

beneden met ski’s of een 

snow- of beter sandboard. 

Terwijl de jongens zich uitleven 

met water en de enorme 

zandberg hebben wij te maken 

met een opstand van de 

jongste. Als de broers met alles 

mogen spelen is haar mening 

dat ze dezelfde rechten heeft. 

Het ontbreken van een 

zwemdiploma of het risico 

van bedolven raken 

vormen geen argument als je 1 jaar bent. Dus verbeten 

blijft ze pogingen doen om te ontsnappen, hoe vaak ze 

ook wordt opgebracht. Uiteindelijk eindigt ze aan een 

geitenpin met een touw aan haar tuigje. Ze is boos. Heel 

boos. Maar de rest van de vakantie is haar duidelijk dat 

we een alternatief hebben als ze weigert in de buurt te 

blijven. 
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TSJECHOSLOWAKIJE 

3.  HIRSCHAU –  PRAAG, 10 JULI  

 

Met enige spijt pakken we alles weer in. Dit was toch wel een van de vreemdste campings 

die we ooit hebben meegemaakt. Waar anders vind je een zandheuvel achter je tent? De 

229 kilometer naar de volgende bestemming lijken ook niet het probleem, maar daar tussen 

ligt de grens.  

En die grens is onderdeel van 

het ijzeren gordijn. Met de visa 

die Nelleke in Den Haag heeft 

gescoord blijkt het niet echt een 

probleem. In feite is de Oost-

Duitse grensovergang een veel 

serieuzere horde. Maar met het 

geld wisselen en de eerste 

boodschap (Oost-Europese 

chocola) ben je toch zo een tijd kwijt. 

En uiteraard stoppen we onderweg. 

De auto-autootjes zijn aangevuld met 

Transformers, maar op den duur ga je je toch vervelen achterin. 

Hoewel ik de schurft heb aan bier, en ook Nelleke het zelden drinkt is de naam Pilzen te leuk 

om niet even de kijken. Al in 1307 werd de eerste brouwerij in de stad gebouwd, en je zou 

zeggen dat, met deze stadsnaam, het wel een wereldproduct geweest moet zijn. Als je de 

geschiedenis van de stad in duikt zie je dat ze het vooral moeten hebben van de 

koeienhandel. Hun bier was niet weg te hachelen. Het was zelfs zo slecht dat ze in 1842 
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besloten tot een totaal nieuwe 

brouwerij met een Beijer als opper 

bierbrouwer. Pilsener Urquell was 

het resultaat en de brouwerijen 

staan nog steeds in de stad. Verder 

staan de Skoda fabrieken in Pilzen, 

de fabriek is onderdeel wan de W.I. 

Leninwerken. Wij kijken alleen wat 

rond om de eerste indrukken van 

Tsjechoslowakije op te doen, en ja 

we zijn langs de brouwerij gekomen. 

Maar zoals onze ANWB gids al zegt: het is niet een heel opwindende stad. 

Daarna rijden we door naar Praag. Het vinden van de camping heeft de nodige voeten in de 

aarde. Tsjecho-Slovaken vinden het prima als je Duits of Engels tegen ze praat, maar je krijgt 

antwoord in het Tsjechoslowaaks. Door toevoeging van handen en voeten komen we 

uiteindelijk terecht op Intercamp Kotva in Praha Branik. 

Voor Oost-Europese 

begrippen niet de goedkoopste, met ƒ8,50 per nacht. Maar we 

worden gematst. We betalen voor één kind en één tent. Daarbij 

kiezen ze voor een kleintje en niet voor de klapkar. Verder is het 

een drama. De wegen zijn geasfalteerd, met daarnaast bakken 

grint/gravel waar alleen met opperste geweldpleging spijkers in 

te jassen zijn. Nu gebruiken we al jaren hele stevige spijkers en 

bij gebrek aan “weer en/of wind” kunnen we er het minimale 

aantal in slaan. 
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Toch heeft de camping ook 

wat voordelen. Allereerst ligt 

Kotva langs de rivier de 

Moldau. Smetena heeft een 

reeks nummers 

gecomponeerd die samen 

“Ma Vlast” of “mijn 

Vaderland” heten. Het 

beroemdste deel van deze 

klassieke cyclus is de Vltava of, voor hen die alleen Duits en Engels spreken “de Moldau”, 

verreweg het beroemdst. Het was een van de favoriete stukken van mijn vader. Hij wist me 

te vertellen dat je kon horen hoe de rivier door het land stroomde om met veel geweld op 

de Karelsbrug in Praag te donderen, om daarna weer rustig zijn weg te vervolgen. De rivier 

hebben we gezien, nu de brug nog (en ja, het is een prachtig stuk muziek). 

En daarmee komen we op het tweede voordeel van de camping. Voor de deur stopt een 

trammetje dat ons voor weinig naar het centrum brengt, waar ergens die brug moet zijn. 

Maar dat is een uitdaging voor morgen.  

4.  PRAAG, 11 JULI  

We nemen de tram de stad in. Twee dingen vallen op. Allereerst dat 

het een prachtige oude stad is. Schitterende oude gebouwen en een 

geschiedenis van zo’n 2000 jaar. De gids omschrijft het dan ook als 

“De Gouden Stad” van midden Europa. Maar erg opvallend is 

nummer twee: goud of niet, er moet hier erg gepoetst worden. De 

gebouwen zijn zwart door de kolenuitstoot in deze industriestad en 

de communisten hebben niets met de “bourgois” bouw uit het 

verleden. Het effect is dat er zomaar stukken gevel naar beneden 

kunnen pleuren en de resterende verf zijn uiterste best doet ook af 

te bladdern. Dit is niet iets om naar uit te kijken (of juist wel), en zeker niet iets waar je 

toeristen mee trekt. En dus heeft de gemeente in tal van straten houten dakjes gebouwd om 

de klap en het stof op te vangen. En dat is niet zomaar een vermoeden van ons, een tekening 

in de gids bevestigt het verhaal. 

Nu kan je je afvragen hoe dat zo gekomen is. Daar geeft de gids op een vrij kwalijke manier 

geen antwoord op. Er is een aardig verhaal over de geschiedenis, maar dat stopt in de eerste 

helft van de vorige eeuw. Alleen wordt gemeld dat er enige stagnatie was in de zestiger 

jaren. 

Daarom even dit. Tijdens WOII is Sudeten-Duitsland (lees: Bohemen) in vroeg stadium 

geannexeerd door Duitsland. De geällieerden rekenden de Tsjechoslowaken daarom tot “de 

good guys”.  
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Steden als Praag en Bratislava zijn niet gebombardeerd. 

Wel waren de Tsjechoslowaken collaborateurs extra 

ordinair, die hun joodse landgenoten in hoog tempo lieten 

afvoeren, maar dat ontging de gealieerden (of ze keken de 

andere kant uit). In de laatste dagen van de oorlog, in mei 

1945 is er tijdens de slag om Praag nog wel behoorlijk wat 

schade aangericht. Toen Europa aan het eind van de oorlog 

werd verdeeld, is dit land ingelijft in het Oostblok. Niet 

geheel content met de situatie kwam de bevolking onder 

partijleider Dubec tot de conclusie dat ze een democratie 

wilden worden. Met een krachtig “wij dachten van niet” 

trok Rusland met een aantal bondgenoten in 1968 het land 

binnen en stelde een voorkeurscommunist als dictator aan, 

die het tot de dag van vandaag trekt3. Het is begrijpelijk dat 

bovenstaande samenvatting van de recente geschiedenis 

niet onmiddellijk bijdraagt aan aan blij toerisme, maar het helpt wel om de omgeving te 

snappen. Niemand wil een stuiver 

in dit land investeren, en daarom 

die dakjes om vallende 

brokstukken op te vangen. Verder 

ontbreekt reclame vrijwel 

helemaal. 

De tram rijdt in rechte lijn langs 

de Moldau naar het centrum. Je 

eindigt dan in de wijk “Mala 

Strana” of “De smalle zijde”. De 

wijk ligt tussen de burcht en de 

Moldau. 

Je moet ergens beginnen, en we hebben het adres van een, naar men zegt, mooie kas. En zo 

komen we bij de Flora Exotica. 

Niet iets om met kinderen heel 

lang rond te hangen, dus we 

lopen verder door de stad 

parallel aan de rivier. Tot de plek 

waar we naar de beroemdste 

brug van de stad kunnen kijken: 

de Karelsbrug. Voor een 

overzicht: zie volgende pagina 

 
3 Wisten wij veel, ruim een jaar later werd de democratie alsnog gevestigd. 
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De meest natuurlijke gang is dan ook direct de rivier 

over steken via deze Karelsbrug. Hij stamt uit 1500 (na 

een bouwtijd van 103 jaar) en is > 500 meter lang. Aan 

beide kanten staat een middeleeuwse toren. Het lijkt 

zomaar niet onlogisch dat men zo’n enorm bouwwerk 

direct zou gaan verdedigen. Naast verdediging tegen 

“de vijand” moet de brug ook worden verdedigd tegen 

het water. Tijdens de periode dat het smeltwater met 

kruiend ijs naar beneden komt gaat het om een 

enorme stroom. De brug is gebouwd uit 

opeenvolgende bogen (met veel beelden), en om te 

voorkomen dat die wegspoelen is er tussen iedere 

boog een houten wig gebouwd om de kracht van het 

water te breken. 

En het mooist is dat het een voetgangersbrug is, dus je kan hier perfect de toerist uithangen. 

 

Aan de andere kant kom je in terecht in de Stare Mesto, de oude stad en even verder in de 

Nove Mesto, vertaald “de nieuwe stad”, maar dat is het al in geen eeuwen meer. Het 

grootste plein in deze wijk is het Wenceslaus plein of Václavské náměstí. 

Even over de naam: Václav (Tsjechisch), Wenzel (Duits) of Wencesla(u)s kom je met 

regelmaat tegen in dit land. Bij ons zou dit het Willemsplein zijn. Onze stille Willem was geen 

koning, en dat gold ook voor de eerste Wenceslas. De laatste werd echter heilig verklaard. 

En een lullige graaf als heilige geeft natuurlijk geen pas, dus werd de man, hoewel ernstig 

dood, met terugwerkende kracht tot koning uitgeroepen. Hij leefde rond het jaar 1000, en 

net als bij Willem werd de naam ook door latere generaties gebruikt. Zo was het nr. 4 die in 

de 15e eeuw de brug over de Moldau liet bouwen. Die brug werd vervolgens niet naar een 

eerdere Wenceslasses genoemd, maar naar Karel, een andere populaire naam onder 

monarchen. In dit geval naar nummer 5. De heilige W1 heeft het volk trouwens geïnspireerd 

tot een mooi kerstlied: Good King Wenceslas. 
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Maar goed, we zijn met een 

vakantieverhaal bezig, dus 

terug naar het plein. Met een 

lengte van 750 meter en een 

breedte van 60 meter liegt het 

plein er niet om. En mocht je je 

afvragen hoe men er toe kwam 

zo’n groot plein te maken voor 

een heilige die pas achteraf 

koning werd, dan is het 

antwoord misschien wat 

ontluisterend. Het was tot de 

18e eeuw een paardenrenbaan 

en is daarna omgebouwd en omgedoopt. Maar wel met een beeld van een paard, met een 

Wenceslas er op. Echte kunst dus. 

Nelleke is vooral onder 

de indruk van het plein 

omdat in 1969 Jan 

Palach zichzelf hier in 

brand stak om te 

protesteren tegen het 

regime, waar enorme 

demonstraties op 

volgden.  

Aan het plein ligt het 

Narodni Muzeum V 

Praze, wat zoveel als het 

nationaal museum 

betekend. Het museum 

heeft drie afdelingen: prehistorie, zoogdieren en de geschiedenis van Bohemen van de 18e 

en 19e eeuw. Kortom een wat verwarrende verzameling in een prachtig gebouw met een 

mooie koepel, een marmeren trappenhuis met veel zuilen en mooie muurschilderingen. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat de buitenkant wat blutsen toont door strijdgewoel. Dat 

is op Russische wijze hersteld.  

De entree kost bijna niets, dus we doen een rondje. Een chaotische verzameling hoeft beslist 

niet vervelend te zijn. De samenvatting van het bezoek staat op de volgende pagina. Wij 

kijken na ons rondje nog een keer naar het enorme plein en lopen terug naar de Karelsbrug 

en het andere deel van de stad. 
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De brug blijft leuk, maar niet 

ver daar achter is een 

uitdaging die het bij de 

jongens goed doet: je kan via 

de trappen bij de burcht 

omhoog. 

En dat zorgt dan weer voor 

een mooi uitzicht. En laten 

we wel wezen, als het 

hoogste punt in je omgeving 

de dijk langs het Haringvliet 

bij de Hitzerse kade is, dan is 

een uitzicht wel iets waar je 

voor wil gaan. 

 

Esther de trap op krijgen is even wat sjouw werk, 

maar die is niet al te stevig dus dat is goed te 

doen. En ze is een 

toeristische attractie. Op 

de rechte weg vervoeren 

we haar in een buggy. Een 

prima product, zeker 

omdat je er ook een 

parasol op kan zetten. 

Alleen… het is 

waarschijnlijk de eerste 

buggy in het land, dus we worden ernstig be- en nagekeken. 

Op de heuvel staat dus de Praagse burcht. De ANWB gids die ons een 

beetje uitlegt wat we allemaal zien geeft zelfs een Plattegrond. 
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4 

Sinds de 9e eeuw wordt op deze plek ge- en herbouwd. Je komt het gebouw binnen via de 

poort bij binnenhof 1 (tenzij je 

van de andere kant komt). Hier 

staan twee oer Bohemien de 

erewacht, en in dit geval vier 

toeristen te bedreigen. Dat is 

geen reden tot paniek, maar wel 

een moment om even extra om je 

heen te kijken. Op het plein voor 

de burcht staat een aardige 

fontein en aan de linkerhand een 

gebouw dat volgens 

Oosteuropese stijl is 

opgeschilderd. Wij zijn er van onder de indruk. Daarbij staan we wel een beetje alleen, want 

het gebouw heeft de gids niet gehaald, dus we kunnen er helaas niets meer over vertellen. 

Maar het is gefotografeerd, dus als iemand nog een keer een verklaring heeft, we horen het 

graag. De indrukwekkende bewaking van de poort kan verder volstrekt genegeerd worden. 

Je kan zo doorlopen en door een poort naar het 2e binnenhof. Hier zit het paleis waar de 

 
4 Linksboven de (verkleinde) ANWB. Hoewel deze reconstructie zo authentiek mogelijk is, is hier toch even een 
plaatje op internet gezocht. 
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communist met Russisch goedkeur 

zit. Je kan er niet naar binnen, maar 

die behoefte hebben we ook niet. 

Doorlopen kan wel, waarna je op 

een derde binnenhof komt. Hier 

staat de St. Vitus kathedraal. Een 

grote kerk waar ook al sinds de 9e 

eeuw aan gesleuteld wordt. Hij 

schijnt mooi te zijn, maar wij 

wandelen vandaag verder. Aan de 

“achterzijde”van de burcht zijn wat 

smalle straatjes. Een er van, de Zlatá ulička is misschien wel de beroemdste straat van de 

stad. Hij wordt ook wel de alchemisten- of gouden straat genoemd. Kleine huisjes, alleen 

voetgangersgebied en leuk om te bekijken. Als extra: Franz Kafka heeft hier gewoond. 
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Verder kan je zowel leuk door, als om de burcht lopen. Er zijn verschillende torens, en aan de 

stadskant heb je regelmatig een mooi uitzicht. Voor ons zit het er inmiddels wel min of meer 

op. We zijn moe. Dus gaan we terug naar de Moldau en onze tram. Onderweg kommen we 

langs de St. Nicolaaskerk. Nu hebben ze er om de toeristen te verwarren twee, aan iedere 

kant van de rivier één. Dit is de grootste kerk van Mala Strana, met een koepel van 75 meter. 

Aan dit barok bouwwerk is men begin 18e eeuw begonnen, en de deur staat open, dus we 

kijken even om de hoek.  

 

Op zich een mooie kerk, 

maar we zijn al snel weer op 

gang richting Moldau. Bij de 

brug verbazen we ons er over 

dat het zo ontzettend rustig 

is. Toeristisch Europa heeft 

de stad nog niet ontdekt. En 

we zien bij de brug de 

oudbouw van het Nationaal 

Theater. Het is een mooie 

grote Tsjechische variant van 

Carre. 
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En ze zijn er trots 

op, want je kan er 

volop kaarten van 

kopen. Wij blijven 

er niet te lang, en 

lopen terug naar 

de tramhalte en 

gaan terug naar de 

camping. 

Nu zou je zeggen 

dat de kinderen bij 

terugkeer af zijn. 

Dat blijkt alleen bij 

ons het geval.  

Met name Wart geeft ons een uitdaging. Na de 

vakantie moet hij naar school, en daar schijn je te leren 

lezen. Dat is een kunstje dat zijn broer al beheerst, en 

dus kan het niet echt moeilijk zijn. We gaan aan de slag. 

(Kijk bij de inhoudsopgave voor de eerste resultaten). 

Terug in Nederland kan hij behoorlijk lezen en een 

soort van schrijven. 

 Merijn leest zijn Donald Ducks en Esther? Die vindt het 

allemaal prachtig, Ook al is de camping met zijn asfalt 

en grind geen ideale speelplek.  

Maar we hebben 

Oost-Europees 

vruchtensap gescoord, 

dus onze dag is verder goed.  
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5.   PRAAG, 12 JULI  

Gisteren is duidelijk geworden dat 

we, anders dan in Hongarije en 

Joegoslavië, hier tot de voorlopers 

van de Oostblok toeristen horen. 

Nelleke vindt de sfeer wat 

unheimisch in zo’n grote stad met zo 

weinig mensen en zulke grauwe 

gebouwen. Ook de ANWB is zich 

hiervan bewust en besteedt een hele 

pagina aan vooroordelen (V) en de 

reële (R) situatie in het land. Te leuk 

om niet over te nemen in dit verhaal. 

Met of zonder veilig gevoel: we laten 

onze vakantie er niet door afremmen 

en nemen opnieuw de tram van de 

camping naar het centrum en lopen 

opnieuw over de Karelsbrug. Doel is 

om nu verder in de oude stad rond 

te kijken, waarbij we ongeveer de 

volgende route lopen: 
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Na de brug lopen door de 

Celetná, een grote winkelstraat 

richting oude Marktplein. Daarbij 

kom je langs de kruittoren en het 

“representatie” huis, en als je als 

Tsjechoslowaak mazzel hebt 

langs vijf toeristen met buggy en 

petten.  

De stijl van de twee gebouwen verschilt enorm. De 

kruittoren is neogotisch, het representatie huis 

(gemeentehuis) is een jugendstil gebouw, met daarin 

een grote concertzaal. 

Het verschil tussen beide 

gebouwen is opvallend. Dat is niet 

zo gek. In dit gebied woonde de 

Karels en de Wenceslasses. W4 

liet in 1471 deze toren als een van 

de 13 verdedigingstorens 

bouwen. Daarna is er veel omver 

gehaald. In 1901 is op de plaats 

van het oude stadhuis het huidige 

gemeentehuis gezet. Hoewel het 

gebied stevig heeft geleden onder 

de slag om Praag staat het er nu allemaal weer netjes bij.  
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Verder zijn er hier drukke 

straten, zoals de Na 

Příkopě die de oude en 

de nieuwe stad scheidt. 

Maar uiteindelijk kom je 

terecht bij het oude 

stadsplein Staroměstské 

náměstí, het meest 

centrale deel van Praag, 

naast het enorme 

Wenceslas plein. Er staan 

mooie grote gebouwen, 

waaronder een aantal 

bijzondere. De eerste is 

“de andere” St. Nicolaas kerk uit de 18e eeuw, de tweede de Tyn kerk. Aan de huidige is men 

in de 14e eeuw begonnen en tot 1679 blijven sleutelen (en daarna, want er is ook nog een 

forse brand geweest). Vooral de Tynkerk ziet er mooi uit, met twee slanke torens met 

scherpe punten. Wij gaan vandaag voor een ander geloof, dus de kerken worden alleen van 

buiten bekeken. 

Het oude raadhuis is uiteindelijk het gebouw wat 

het meest in het oog sprint. Niet alleen door de 

enorme toren van bijna 70 meter, maar ook door 

de grote astronomische klok aan de zijkant. De 

klok stamt uit 1490 en de legende gaat dat de 

notabelen de bouwer de ogen hebben uitgestoken 

om te voorkomen dat hij elders ooit nog zo’n 

mooie klok zou bouwen. Het tweede deel van die 

legende is trouwens dat deze bouwer, Hanus van 

Ruze vervolgens zijn arm in de klok stak, waardoor 

het eeuwen stil bleef staan. Waar of niet, het Orloj 

doet het nu weer en is een uitgebreide 

bezichtiging waard. Hij maakt ook op gepaste 

tijden herrie, maar daarvoor zou je de details 

moeten opzoeken. 

Verder ziet het oude raadhuis er wat vreemd uit, 

maar als je je realiseert dat het oorspronkelijk drie 

gebouwen waren dan valt het allemaal best mee. 

Op de volgende pagina een collage van het beeldmateriaal van het Staroměstské náměstí. 
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Het volgende doel is Josefov. 

Eerder is al gemeld dat de 

Tsjecho-Slovaken in WOII ernstig 

hebben meegewerkt aan de 

vernietiging van de joden in 

Praag. Sinds de 10e eeuw 

woonden er joden in de stad. 

Soms werden ze vervolgd in 

pogroms, soms hoorden ze tot de 

notabelen van de stad. Hun 

aanvankelijk ommuurde getto 

werd op den duur opgenomen in 

de oude stad en omgedoopt naar keizer Jozef II. Hoewel in aantal gedecimeerd bleef er een 

aantal joden over, en een belangrijk deel bleef wonen in deze wijk. Met een kerkhof, een 

museum, koshere winkels en meerdere synagogen is er een zeer nadrukkelijk joods stempel. 

Ik heb net voldoende joods bloed om 

er iets van te willen zien, en ook 

opvoedkundig lijkt het de moeite om 

eens iets anders te laten zien dan de 

calvinistische cultuur. 

Het eerste waar je tegenop loopt zijn 

de uitgebreide joodse begraafplaatsen 

met de herinneringssteentjes op de graven. Maar 

er zijn ook leuke elementen, zoals een toren met 

een joodse klok waarvan de wijzers precies de 

andere kant uit gaan. 

Niet alles is open, maar we kunnen bij een paar 

synagogen naar binnen. Uiteraard moet je dan je 

hoofd bedekken, maar in ons gezelschap is een 

pet nooit een bezwaar geweest. En je moet je er 

van bewust zijn dat een synagoge aparte 

afdelingen voor vrouwen en mannen heeft. We 

gedragen ons, maar dat geldt niet voor iedereen. 

Een Amerikaans paar dendert blootshoofds door 

het hele gebouw. De joden kijken meewarig, en 

halen verder hun schouders op.  
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Wij nemen vervolgens nog een kijkje in het Nationaal Joods Museum, waar Nelleke vooral 

onder de indruk is van de tekeningen van gedeporteerde kinderen. Op de volgende twee 

pagina’s een beeld van de wijk en het museum. 
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6.  PRAAG - PLUMLOV, 13 JULI  

De eerste 

week zit er 

bijna op. Nu 

rijden we 

van Praag, 

via Brno naar het gebied Moravia of Prostejovsko, 

een rit van 277 kilometers. Daar vinden we het 

plaatsje Plumlov met de Autokempink “Zralok”.  

Het heeft iets van de Nederlandse Nivon 

campings. Eenvoudig, en met een stevig beroep 

op de inzet van de bezoekers. 

De voornaamste taak van de beheerders is 

afrekenen. Daarvoor maken ze een inschatting. 

We hebben één auto, iets om in te kamperen en 

kinderen van een lastige leeftijd. Lastig, omdat 

kinderen in verschillende afreken 

categorieën vallen. Ze lossen het 

probleem op door ze niet in rekening 

te brengen. Waar we willen staan? 

Zoek het uit, dit is een autokemping. 

Dus de tweede tent zien ze ook niet. 

Het gevolg is dat we ongeveer de 

helft kwijt zijn van wat we in Praag 

hebben betaald.  
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Er zijn ook wat houten, nauwelijks gemeubileerde, huisjes die je kan huren. Onze indruk is 

dat je die schoon moet opleveren, zodat daar weinig werk in zit. Het is een eenvoudig maar 

efficiënt geheel. 

 We vinden een plek met weinig bagger en voldoende mogelijkheid om de klapkar en het 

slaaptentje neer te zetten. 

Als eerste staat een bezoek aan het 

dorp op de rol. Daar ben je gauw 

mee klaar. In de gids heeft het dorp 

1/16e pagina gehaald, daar staat een 

17e eeuws kasteel vermeld met een 

mooie 40 meter hoge gevel met veel 

ramen, gelegen aan een mooie 

vijver. 

Niet vermeld is het grote hek 

eromheen en aanduidingen dat het 

kasteel zomaar geheel of 

gedeeltelijk in elkaar kan donderen als je het betreedt. Wel is er sprake van een stuwmeer 

met veel recreatiemogelijkheden. Het bevindt zich “op de weg naar Plumlov”. Wij kwamen 

uit een andere richting. 

 Het dorp is marginaal groter dan ons eigenste Zuid-Beijerland, dus een hoofd- en een paar 

zijstraten. Net genoeg om wat boodschappen te doen en een paar aanzichtkaarten te kopen. 

Overal in het dorp hangen luidsprekers om de bevolking te overtuigen van de juistheid van 

het regime. Ze staan al vermeld op de pagina “vooroordelen” en het klopt, ze staan ernsitig 

roest te verzamelen. We kopen wat bij de slager, maar maken ons wel zorgen. We zien geen 

koeling en wel veel vliegen. 

7.  PLUMLOV, 14 JULI  

We hebben een auto. Dat lijkt 

misschien een niet ter zake 

doende opmerking, maar hier is 

het heel relevant. Door onze rode 

Nissan Sunny komen we in contact 

met de mede camping bewoners. 

Dat begint via de kinderen. Want 

hoewel de camping een zooitje is 

kan je er leuk fikkie stoken tussen 

een paar boomstammen en daar 

verzamelt de jeugd zich.  
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En daar raak je in gesprek met hun ouders. 

Hun autokeuze is enorm beperkt, een 

Skoda of een Lada en de Oost-Duitsers een 

Trabant. Die Oost-Duitsers zijn enorm 

beperkt in hun reismogelijkheden, naast 

uit in eigen land is dit een van de weinige 

opties. Een Trabant laat ook weinig meer 

toe. Bovendien moet je, als je geen 

vooraanstaand partijlid bent, tot 12 jaar 

wachten voor je een nieuwe Trabi kunt 

kopen. Rondrijden in oude barrels is dus meer regelmaat dan uitzondering. Onze Sunny 

kennen ze alleen van horen zeggen. Ik nodig ze dus maar uit een een rondje in het blik te 

rijden, dus we eindigen in rondjes rijden rond de camping, waarbij ik ook in een Skoda 

eindig. 

Na de vakantie krijgen we 

zelfs nog een brief met foto 

waar de jeugd met de 

enorme Duitse herder op 

staan.  

De Duitsers spreken 

uiteraard ook Russisch, en zo 

kunnen we heen en weer 

tolken. Verder is het weer 

niet geweldig, maar door 

onze voortent en de nodige 

lees en tekenspullen amuseren we ons prima.  

Het programma bestaat verder uit luieren en wat boodschappen doen. Merijn gaat er zelfs 

alleen op uit om een fles vruchtensap te halen, iets wat hij graag doet. Als hij na anderhalf 

uur nog niet terug is maken we ons ernstig zorgen en gaan op onderzoek uit. Als we hem 

terug vinden blijkt hij het hek bij 

het kasteel genomen te hebben. 

Hij is niet onder de indruk van ons 

argument dat 

dit gevaarlijk is. 

Hij heeft de 

gevaarlijk niet 

gezien en zich 

geamuseerd.  



Pagina 32 van 92 
 

Ook handelen we de 

jaarlijkse vakantiekaarten af. 

Altijd leuk die buitenlandse 

postzegels. 

Wij kochten wat ham voor in 

de macaroni bij de al 

genoemde dorpsslager. Bij 

het in blokjes snijden 

vluchten de larven aan alle 

kanten uit het vlees. We 

gaan voor vegetarisch. 

Dankzij het gas kunnen we 

in ieder geval een potje voor Esther opwarmen. Maar die lijkt daardoor niet veel gelukkiger. 

8.  PLUMLOV, 15 JULI  

De laatste twee dagen van ons 

verblijf willen we toch meer van 

de camping af, anders dan voor 

boodschappen. Door worst te 

kopen bij de slager in plaats van 

normaal vlees leven we iets 

veiliger. En er is altijd weer een 

nieuwe vruchtensap te scoren. 

We beginnen met een excursie 

naar de Macocha kloof. Die ligt 35 km verderop in de Moravische karst. Karst staat garant 

voor druipsteengrotten. Hier is een stuk grot ingestort, waardoor een 138 meter diepe kloof 

is ontstaan, daardoor 

loopt de rivier de 

Punkva, zowel boven- 

als ondergronds. 

Klimmen en dalen is 

voor de jongens altijd 

een uitdaging. Voor 

Esther hebben we, 

naast de buggy, een 

draagstoel, zodat ze 

met “vaderaandrijving” 

door het gebied kan. 

Ook de rit er heen, door het heuvelachtige landschap, is leuk. Op de volgende pagina de 

samenvatting. 
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De macaroni, en vooral de ham van gisteren heeft 

niet onmiddellijk de behoefte om op de camping te 

koken vergroot, en dus eten we in een restaurantje 

bij de kloof. Ik ga voor de plaatselijke forel, die ik 

iedereen aan kan raden. 

Daarna is het terug naar de camping, waarbij de 

jongens onmiddellijk weer voor het kampvuur gaan. 

Het mag dan uiterst eenvoudige camping zijn, maar 

we amuseren ons er prima. 

9.  PLUMLOV, 16 JULI  

Vandaag kiezen we voor een hele andere excursie. We gaan 30 kilometer verderop naar 

Olomouc. Dat is een totaal andere keuze, geen natuur, maar de stad. Volgens de gids zelfs 

één die er mag wezen. Waar de karst een 1/2e pagina kreeg heeft Olomouc er zelfs twee. 

Het is een oude plaats, die bekend is sinds de 11e eeuw, en is uitgegroeid tot de hoofdstad 

van Moravië. De stad heeft nu >100.000 inwoners. 

We beginnen met ergens 

buiten het centrum de auto 

neer te kwakken, en 

wandelen richting centrum. 

Daarbij komen we langs een 

uitgaansgebied met een 

groot vliegtuig dat als disco 

wordt gebruikt en een mini 

kermis. Daar zijn 

botsautootjes. Merijn wil heel graag, dus waarom niet. We offeren een paar Tsjechische 

kronen en hij snelt weg. Het loopt 

even anders dan gedacht.  

Dit volk botst niet. Het glijdt sierlijk. En 

dan kan je wel een discussie beginnen 

over het vermaak van botsen, zonder 

afdoende kennis van het Russisch kom 

je er niet meer weg. En dus wordt 

Merijn tot zijn grote verdriet en onze 

grote ergernis uit de botsautootjes 

gedonderd.  
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Mopperend lopen we verder naar het Plein van de 

Vrede of Náměstí Míru. Het meest opvallende gebouw 

is de Radnice 

of gemeente-

huis.  

Het stamt uit 

de 14e eeuw, 

maar is veel-

vuldig 

verbouwd met 

een nieuwe 

gevel, dus je 

ziet de leeftijd 

er niet aan af. 

Aan de toren van het bebouw bevindt zich een 

enorme klok, maar dit is er niet een waar je iemand 

de ogen mee uitsteekt. In WOII is hij gesneuveld, en het nieuwe exemplaar moet indruk 

maken door het groot socialistische uiterlijk. Op zich een leuke kunststroming, maar hier niet 

op zijn best. 

Daarnaast staat er een groot beeld, de heilige 

Drievuldigheid. Men vindt het mooi. 

Er staan nog een aantal beelden en fonteinen 

in de stad, maar de grootste smaakmaker is de 

Wenceslaus Kathedraal, met wat resten uit 

1100, maar grotendeels in de 19e eeuw 

gebouwd.  
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Voor we er binnen 

gaan komen we 

nog langs het 

museum van de 

stad. Ook hier 

weer een vreemde 

combinatie van 

collecties: 

natuurhistorie, 

geschiedenis en 

geluidsapperatuur. 

Leuk om even te 

kijken, maar het zal 

geen enkele bucketlist halen. 

Dat geldt dus wel voor de Wenceslaus Kathedraal, met zijn 

twee imponerende torens. Het verhaal begint eigenlijk als 

bij het huis er naast, nu onderdeel van de universiteit. Hier 

is in 1306 nog een heuse Wenceslaus vermoord (WIII). In de 

kerk is geen reeks afbeeldingen van die moordpartij, zoals 

bij onze Willen v O, maar de bekende kruisgang die je bijna 

iedere katholieke kerk ziet. Nu heb ik het er niet zo op, 

maar ik kijk graag in kerken om te zien of er mooie of 

humoristische kunst staat. Deze keer is dat nu juist wel de 

kruisgang in metalen reliëfbeelden. Voor mijn gevoel veel 

te modern voor dit gebouw, maar ik ben zeer onder de 

indruk. Op een volgende pagina staat daarom ook de hele 

reeks. Verder is het er binnen één van dertien in een dozijn. 

Daarna rijden we langs het 

stuwmeer van Plumlov terug 

naar de camping, waar we ’s 

avonds met de andere 

kampeerders BBQ-en rond 

het kampvuur.  

En daarmee zit dit land er op. 

Morgen nog een stukje 

verder, en dan de grens over 

naar Hongarije. 
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HONGARIJE 

10.  PUMLOV –  BUDAPEST, 17 JULI  

We vertrekken uit Plumlov richting grens, 

uitgezwaaid door de Tsjechoslowaken. Vandaag 

wordt een kwestie van gasgeven en de grens 

over komen. Daarbij hebben we een probleem, 

de hoeveelheid diesel wordt wat dun. En tanken 

is een uitdaging, dat kan alleen bij bepaalde 

tankstations, waar je tegen “buitenlandse 

koers” mag kopen.  

Brandstof wordt hier zwaar 

gesubsidieerd, en men ziet 

het niet zitten dit ook te 

doen voor buitenlanders. 

Dus de vraag is zelfs of we 

nog genoeg kronen hebben 

voor een volle tank.  

De oplossing komt uit een 

vreemde hoek.  

Als we een eindje onderweg 

zijn worden we staande 

gehouden door twee agenten met pet en knuppel.  

Ten minste een van beiden spreekt Duits. “Sie fahren zu schnell. Das war kaum 92 und hier 

ist es nur 80 mit die Anhänger”. 

Ik verontschuldig me en geef aan even geen rekening met de aanhanger gehouden te 

hebben5 (1). “En waarom reed u te hard?” vraagt de praatpet. Ik leg uit dat ik vrees 

onvoldoende brandstof te hebben (2), en dat ik te veel naar mijn brandstof meter keek (3). 

Door nu snel naar Oostenrijk te gaan (4) kunnen we misschien nog tanken. Het volgende 

tankstation in dit land is waarschijnlijk net te ver weg (5). 

“Dus u heeft Oostenrijks geld?” is de vervolg vraag.  

“Nee, over de grens kan ik geld opnemen”.  

“Ah, maar u krijgt een boete, heeft u 100 kronen?”.  

 
5 Om mijn eigen waardigheid nog een beetje intact te laten gebruik ik verder geen Duits meer. Om de tekst te 
bekorten staat er alleen een cijfer achter iedere leugen/oplichting. 
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“Nee, daarom moet ik ook naar Oostenrijk”(6)6 

“Kunt u dan in D-mark betalen, dan is het 15 DM?”.  

“Helaas, de D-Mark (7) hebben we ongezet in kronen. We gaan door Oostenrijk en Frankrijk 

(8), dus die gebruiken we niet meer (9).7 

De agent begint nu somber te kijken. Dat hele gedoe met aanhouden heeft hij niet voor niets 

gedaan. Het is duidelijk dat we niet zomaar weg komen. Ik probeer hem tegemoet de 

komen. “We hebben nog wel wat Nederlands geld”. Hij klaart zichtbaar op.  

“Wat is de koers?” Vraagt hij zich af. Nederlanders bekeuren is duidelijk geen dagelijks werk.  

“Volgens mij is het op dit moment 1,2/DM”. Te veel maar eerlijk is eerlijk, ik reed te hard. 

Onder de pet blijkt minder massa te zitten dan ik dacht. “Hoeveel is 15 DM in guldens dan?” 

Waar ik het vandaan haal weet ik niet, maar ik vertel hem dat ik me kan vergissen, maar dat 

1,2 maal 15 DM ongeveer ƒ 10 moet zijn (10). Dat hebben we en dan hoeven we ook niet 

over wisselgeld te praten.  

Hij klaar zichtbaar op, accepteert een tientje, dat door beide petten wordt bewonderd, en hij 

stopt het in zijn borstzak (11).  

Ze bedanken ons voor de voorkomende en meewerkende opstelling en geven nog wat tips. 

Onderaan de eerstvolgende afslag is een tankstation. Daar is niemand geïnteresseerd in 

toeristentax, zeker niet als ik in harde valuta 

betaal. Zo kunnen we met een volle tank rustig 

doorrijden. Dat laatste moet vooral 40 

kilometer verderop, even voor Bratislava. Daar 

zit vandaag de tweede snelheidscontrole. En we 

hadden minder hard moeten rijden, maar 

vandaag hebben we al genoeg betaald. 

Bij de volgende afslag haal ik de kronen uit de 

klapkar en tank voor ongeveer ƒ 0,25 de liter. De 

boete is er direct dik uit. Even voor Bratislava 

worden we met forse snelheid ingehaald door 

twee dikke Duitse auto’s met nog dikkere 

caravans. Terwijl ze voorbij denderen zie ik een 

agent in een regenjas onderuitgezakt in een 

bushokje hangen.  

 
6 Dit is ook een leugen, maar het resterende geld zit in de Appie, dus dat vinden ze dan toch niet. 
7 Soepel inspelend op de ervaring dat zij eigenlijk het land niet uit kunnen, dus niets snappen van het bewaren 
van geld. 
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Even verderop staan de twee caravans aan de kant. De man in het hokje was dus de man 

met de snelheidsmeter. We hopen dat de Duitsers overweg kunnen met de Europese 

wisselkoersen       

Wij rijden ondertussen 

ongestoord door, en 

passeren Bratislava, de 

Donau en de grens met 

Hongarije. 

We rijden een andere 

route dan vorige keer, 

maar eindigen weer op de 

zelfde camping: “Romai”. 

Uiteindelijk hebben we 437 

kilometer gereden vandaag, en dat is niet verkeerd. Direct is duidelijk dat Hongarije veel 

opener is dan Tsjechoslowakije. Je ziet dat 

er gewerkt wordt aan het land. Dat valt 

ook direct op als je naar de camping kijk. 

De plaatsen zijn nu afgezet met paaltjes 

en de douche- en toiletgebouwen zijn nu 

volledig nieuw, met meer privacy en 

modernere douches en toiletten. En het is 

een stuk drukker geworden. 

Wat prijs betreft doen ze ook niet moeilijk. Ze 

rekenen een caravan, maar dan doen ze niet 

moeilijk over een auto, een extra tentje, of twee 

extra kinderen. Wij vinden het allemaal goed. 

De jongens kennen de plaats en vooral het 

zwembad nog. Nu Wart zijn zwemdiploma heeft 

zijn ze helemaal niet meer te houden. En het is 

duidelijk dat ook Esther haar deel in de waterfun 

opeist. Leuk hier weer te zijn, we houden het 

gegarandeerd een aantal dagen vol hier. 
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De nieuwe 

gebouwen zijn dus 

een vooruitgang, 

maar niet alles is 

winst. Er is nu ook 

een groep die gaat 

voor de 

goedkoopste 

combinatie van 

onderkomen, 

voedsel en drank. 

Een camping aan de 

rand van Budapest 

is dan een voor de 

hand liggende keuze. 

Geluidsoverlast is altijd een mogelijkheid op campings, en door het bovenstaande wordt het 

een serieuze optie. En dat is precies wat er die nacht gebeurt. De jeugd bouwt een enorm 

kampvuur en zuipt zich klem. Het vuur wordt steeds groter, zodat het ook in de tent hel 

verlicht is. Geen van ons slaapt en langzaam kruipen de uren voort. Als het ’s ochtends 

begint de schemeren ben ik er klaar mee. Driftig als ik ben loop ik om en geef op vol 

lerarenvolume te kennen dat iedereen NU naar bed gaat. Men kijkt mij aan en besluit dat de 

herrie vanzelf over gaat. Met de mededeling dat ik er dan een eind aan zal maken draai ik 

me om. Nu kan je dat wel brullen, maar hoe voer je het uit. Het vuur doven lijkt een eerste 

stap. Met 2 grote plastic emmers loop ik naar het toiletgebouw en vul ze met water. Terwijl 

ik dat doe verschijnt er iemand met een emmer naast me. “Einde feest, goed plan!” zegt hij 

terwijl hij ook een emmer vult. En hij is een kop groter dan ik, altijd handig. 

nu weet ik niet of je wel 

eens een emmer water 

op een gloeiend 

kampvuur heb gegooid? 

Ik niet in ieder geval. Het 

effect is verrassend, 10 

liter water verandert met 

een enorm lawaai in een 

grote stoomwolk. Wij 

hebben 30 liter…  

Het dronken gezelschap 

schrikt zich verscheidene vormen van de kolere en druipt onmiddellijk af. We kunnen nog 

een uur of twee slaap pakken. 
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11.  BUDAPEST, 18 JULI  

Bij het opstaan bedenken we dat we dit niet vier nachten willen. 

Ik ga naar de receptie en doe mijn beklag. De man kijkt me aan 

met een blik van “kijk, daar hebben we de zeikerd van dienst”. 

Waarschijnlijk schuilt er voldoende moordlust in mijn ogen, want 

hij besluit dat hij wel even meeloopt. Achter de tent ziet hij… 

niets.  

Het moet de feestgangers worden nagegeven, alles is keurig 

opgeruimd. Hij krast eens met een schoen in de grond en 

mompelt “er was inderdaad een vuurtje”. Vervolgens vraagt hij of wij zelf kaarsen hebben 

gebrand. Ik snap hem niet, en geef aan dat we geen kaarsen hebben. 

Hij kijkt ineens serieus en wijst op een paar stokken in de grond. Daar hebben kaarsen op 

gebrand, en het kaarsvet is op het tentdoek van het tentje van de gebroeders gedropen. Met 

een “u heeft gelijk, dit kan niet” verdwijnt hij met hetzelfde gelijkmatige humeur als 

waarmee hij was gekomen. Wat gedesillusioneerd gaan we verder met ontbijt en 

voorbereiding op een dag in de stad.  

Even later blijkt dat het gebrek aan emotie of aantoonbaar 

begrip voor de vakantiegangers niets zegt over de 

actiebereidheid van de beheerder. Even later komt hij terug 

met een busje met petten en knuppels van Hongaarse 

kwaliteit. Die maken weinig woorden vuil aan de situatie. 

Hongaarse jongeren mogen hun ID inleveren, met de 

mededeling dat ze zich na het tandenpoetsen mogen melden 

bij het lokale politiebureau. Van de West Europeanen worden 

de paspoortgegevens genoteerd, waarna ze van de camping 

worden gedonderd met de mededeling dat ze in het systeem 

staan en dat ze de klos zijn als ze nog eens worden 

aangetroffen in een discutabele situatie. 

Wij pakken de Hév, en gaan naar de stad voor een aantal Müemléks8. 

Om te beginnen over namen: zo over de grens hoef je niet langer te kijken naar de naam 

Wenceslaus. W3 is nog even koning geweest, maar op zijn 16e vermoord in Olomouc, dus 

daar hebben ze niets mee. Ook met de monarchen uit het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk 

hebben ze niets, met uitzondering van Erzsébet. Die deed een wedstrijdje met haar man in 

vreemdgaan. Zij koos daarbij voor een Hongaar en leerde vloeiend Hongaars spreken. Voor 

de bevolking is “Sissy van Oostenrijk” van hen en niet van ons. Verder zijn de populare 

namen Stefan (István) en Bela. De István Utca’s en Ters kom je dan ook veelvuldig tegen.  

 
8 Voor meer uitleg over Hév, Müemléks en het onderscheid tussen Boeda en Pest: zie het verhaal uit 1985. 
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 We beginnen de hernieuwde kennismaking bij Szent István Szorba. 



Pagina 44 van 92 
 

Dit is het plein op de heuvel in Buda met het beeld van 

de (schijn)heilige koning Stefan I, met daarnaast de 

Mátyás Templon (kerk). Men is er in de 13e eeuw aan 

gaan bouwen in opdracht van B4, maar sindsdien 

verkeert het in permanete staat van afbraak en opbouw. 

Dat laatste geldt zeker nu. De vorige keer was het een 

smerige donkere ruimte, nu is men duidelijk aan het 

opknappen. Vooral de prachtige beschildering van de 

pilaren valt op. 

Vanuit het Vissermansbastion voor de kerk kan je 

prachtig naar beneden, in de richting van de Donau en 

Pest kijken, en vanuit hier ook naar de 

parlementsgebouwen. Ruim voldoende om heen en 

weer te hollen en rond te kijken, vooral omdat er ook 

beelden van echte ridders te zien zijn.  

Als je toch boven bent kan je 

net zo goed even rondlopen, 

ook al heeft door de 

gebroken nacht niet iedereen 

evenveel aandacht voor de 

schoonheid van het 

gebodene.  

Wat ons deze keer opvalt, nu we langs de 

achterkant en zijkant van het kasteel van 

Buda lopen is de hoeveelheid kogelgaten in 

de muren van de gebouwen en de 

plekken waar hele gebouwen zijn 

verdwenen. Ook iets dat je niet vindt 

in de gidsen, maar wat wel heel 

indrukwekkend is. Vooral omdat met 

nu probeert er een park van te maken. 
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Het centrum van Buda ligt 

op 50-60 meter boven de 

rivier op een heuvel van 

zo’n 1,5 kilometer lengte. 

Nadat we achterlangs zijn 

gelopen zien we eerst een 

enorm rondeel met een 

doorsnede van 40 m en 

muren van 5 meter dik uit 

de 15e eeuw. Het maakt 

veel indruk, zeker ook 

door de schietgaten. Dit 

leidt tot de kreet “ik ben 

een ridder, ik ben een ridder, ik wil er in”. Zo komen we via de Ferdinandpoort op een  

binnenplaats en kunnen we verder door het kasteel lopen. 

Het grote museum in het kasteel is prachtig, maar dat 

hebben we vorige keer al gedaan, dus we besluiten dat er 

nu al voldoende meters worden gemaakt en dalen terug 

naar beneden en lopen langs de Donau terug naar de Hév. 

Onze ANWB gids is uit ’86, maar dramatisch slecht 

geïllustreerd. Eigenlijk alleen iets voor Nelleke (en Esther 

over 10 jaar). Daarom is hier, evenals bij de burcht van Praag 

bij de reconstructie van dit verhaal een moderner plaatje 

gezocht dat een goed beeld geeft van ons wandelgebied van 

vandaag. 

Het is warm, dus op de camping is het goed zwemmen! 
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De vraag is altijd: wat blijft je bij van 

zo’n reis. De foto van onze 1 jarige 

doet vermoeden dat het helemaal 

niets is. Een van de jongens vindt dat 

dit onrecht doet aan het actieve 

zusje en tekent een “realistisch” 

beeld van Esther in haar buggy. We 

moeten toegeven dat op veel 

momenten er allerlei armen en 

benen uitsteken, dus ze doet 

absoluut mee aan de vakantiepret9. 

 

12.  BUDAPEST, 19 JULI 

Na een goede nachtrust stappen 

we bij de halte van onze camping 

weer in de Hév. Vandaag gaan we 

de Donau over en Pest in. Het 

eerste wat je natuurlijk doet als je 

de rivier oversteekt is omkeren en 

naar de heuvel van Buda kijken. 

Op dat moment zie je pas goed 

hoe groot het complex is waar we 

gisteren om- en doorheen gelopen 

hebben.  

 
9 Al zal ze zich jaren later beklagen dat ze allerlei landen heeft bezocht voor ze vijf was en daardoor geen 
realistisch beeld meer heeft. 
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Via de brug komen we in het voetgangersgebied en de winkelstraten. Aardig, maar niet heel 

boeiend. 

Dat verandert als we bij het Hongaarse nationale museum uitkomen. Het is een classicistisch 

gebouw volgens Grieks model, met zuilen en een driehoekige timpaan. Dat klinkt heel oud, 

maar het stamt uit de 19e eeuw en kwam gereed in 1847. Alleen al door de beelden op het 

gazon er omheen is het iets om beter te bekijken. 

Het blijkt een fantastisch 

museum met uitleg in 

Hongaars, Duits en Engels 

en hier en daar een slecht 

bordje met Russisch. Het 

is duidelijk dat ze hun 

Sovjet vrienden niet echt 

zullen helpen als het niet 

hoeft. Er is veel informatie 

over de geschiedenis, 

compleet met harnassen 

en zwaarden. We snaaien 

wat foldermateriaal mee, 

maar dat blijkt alleen 

afbeeldingen van de geologische hoek van het museum te bieden. En uiteraard een foto van 

het belangrijkste stuk van het museum: de gouden kroon en scepter van S1! 

Op de volgende pagina is weer het overzicht te zien. Na het museum lopen we door naar het 

Hösök Ter of heldenplein. Ook dit is een herhalingsoefening, maar wij vinden het prachtig en 

als je kinderen goedkoop om wilt kopen dan zijn beelden van ridderkoningen en de barbaren 

van Arpad altijd een goed middel om ze enthousiast te krijgen. 
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Naast het heldenplein ligt 

het Városliget of 

Stadspark. Het is een 

wandelgebied van een 

vierkante km, met onder 

andere een zwembad met 

warmwaterbron. Dat lijkt 

het grote vermaak van de 

stad, als de kinderen 

groter zijn moeten we dat 

ook eens doen! In de hoek 

van het park ligt de 

dierentuin van de stad. 

Dat vinden we alle vijf leuk, dus dat wordt de eerste stop. 

Voor de deur verkopen ze grote 

zoute krakelingen. Een typisch 

Hongaars product, dat moeten we 

dus ook proberen.. Conclusie: niets 

voor ons. Het enige wat het oplevert 

is een droge bek. Met deze hitte en 

de daarbij optredende dorst geen 

aanrader. Aan de andere kant: over 

de dierentuin hebben broers en zus 

absoluut geen klachten.  

Verder staat de Vajdahunyadburcht 

uit 1896 in het park. De vorige keer zijn we hier 

alleen langs gelopen, nu lopen we er even binnen. 

Het gebouw is neergezet ter viering van het 1000 

jarig bestaan van de stad. De architect heeft 

geprobeerd in een complex de verschillende 

bouwstijlen uit die tijd samen te brengen. Het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vajdahunyadburcht
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resultaat is een wat wonderlijk geheel, maar 

aardig om rond te kijken. Zeker het begin is 

indrukwekkend voor jongens die erg in 

ridders zijn. De ophaalbrug, toren en poort 

zijn een kopie van de 14e eeuwse burcht 

Hunedoara uit Roemenië.  

Er staat een romaanse kerk, met een portaal die een kopie is van de kerk in Yak. Zo zijn er 

ook een aantal andere stijlen, waaronder een barok slot dat voor “bruiloften en partijen 

wordt gebruikt. 

Daarna gaan we terug naar de camping, die ook zonder thermische baden uitstekend bevalt. 

Esther kan zich 

vinden in het 

voetenbadje, haar 

natuurlijke neiging 

om te gaan voor 

gelijke berechtigng 

met haar broers weet 

ze te onderdrukken. 

Het is een lange dag 

geweest, ’s avonds 

eten we in het 

restaurant. Met deze 

prijzen kan dat! 
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13.  BUDAPEST, 20 JULI  

Het alweer de laatste dag in de stad. Esther zou genoeg 

hebben aan de camping, maar wij willen nog een laatste 

excursie maken in de stad. 

 We gaan weer naar Buda. Het is onveranderd 

heet. Dat lijkt vandaag minder een probleem.  

De rots van Buda is van kalk en er zijn kilometers 

gang in. Grotten zijn meestal fris, dus daar kijken 

we naar uit. Bovendien is er een museum met 

een panopticum over de geschiedenis van de 

stad. 
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Het is zo warm dat we het niet zien zitten om naar boven te klimmen, maar gelukkig is er 

een treintje bij het Adam Clark Ter waarmee je voor een paar forint naar boven kan. De 

samenvatting van de trip en het treintje staan hieronder. 

Uiteraard kijken we nog wat rond in de oude straatjes, maar het gevoel is toch dat we het nu 

hebben gezien. Terug naar het zwembad en de camping. 
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14.  BUDAPEST –  HOLLOSTETÖ, 21 JULI  

Het is maar 184 km van de 

ene naar de andere 

camping: 

Bukkzszentkereszt, wat beukenkruis betekent. De plaats en 

de camping hebben de ANWB gids niet gehaald. Alleen het 

verderop gelegen Miskolc heeft een vermelding. Dat laatste 

is niet zo gek, want het is de tweede stad van het land. Na 

twee steden willen we nu natuur. 

En dit ligt bij het Bükk gebergte, een natuurgebied van, naar 

men zegt, ongekende schoonheid. De start is helaas 

helemaal niet goed. 

Deze camping hoort tot de meest dramatische die we ooit hebben meegemaakt, en zo 

ongeveer het ergste wat communisme je kan bieden. In dit land heeft namelijk iedereen 

werk, en in het gebouwtje op het terrein zitten twee mensen die zijn aangewezen om de 

camping te beheren. Zonder enig enthousiasme werpen zij zich op de hun toegedeelde taak, 

die ze hebben uitgewerkt in één handeling: afrekenen. 
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De vraag die je dan 

kan stellen wat je 

nog meer verwacht 

van een beheerder. 

Normaal zijn dat drie 

dingen: onderhoud 

van het terrein, 

schoonhouden van 

sanitair en het geven 

van basisinformatie. 

Meestal komt daar 

ook nog de 

beheersing van één 

buitenlandse taal bij. 

Misschien is dat bij hen het geval, maar dan is het Russisch. Je voelt het al aankomen, geen 

van deze dingen worden door deze tewerkgestelden in overweging genomen.  

15.  HOLLOSTETÖ, 22 JULI  

Dan doet zich een probleem voor. We hebben in onze nieuwe 

keuken een stevige campinggas tank. Mooie vinding. Makkelijk 

te wisselen en volgens de reclame van campinggaz overal in 

Europa om te ruilen of na te vullen. De tank blijkt ineens leeg 

en Campinggaz blijkt vergeten te zijn in de reclame “West” 

voor “Europa” te zetten. 

Dus ik ga maar eens informeren bij de “balie”. Kansloos 

natuurlijk, staan niet in de taakomschrijving. Via de mede 

campingbewoners kom ik uiteindelijk toch aan een adres. Het 

is een paar kilometer rijden, naar Miskolc, maar ze verkopen 

gas. 

Het kost wat moeite ze te vinden, maar uiteindelijk vind ik een industriëel 

gasverkoper. Daar kijken ze me wat meewarig aan. Een beetje een gasfles 

kunnen ze wel leveren, maar zo’n speelgoedding als waar ik mee loop te sjouwen, daar 

kunnen ze niet aan beginnen. Een blik op de paklijst aan het eind van dit verhaal, en het is 

duidelijk dat een grotere niet past. Dus ik leg uit dat we een baby hebben en dat haar 

voedsel echt warm moet en dat we dus zielig zijn en geholpen moeten worden. Geen idee of 

ze me hebben gesnapt, of dat ze de Rudi Carell show kenden en mijn imitatie van zijn Duits 

waardeerden, maar ze besluiten me te helpen. Omruilen zit er niet in, maar er ligt wel 

ergens een nippel en ze pompen er wel wat in. Geen idee of het echt LPG was, en ook niet 

hoe het zit met vuldruk, maar voor bijna niets wordt de tank gevuld. Dit jaar blijken we 

verder goed te zitten. 
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Het veroveren van gas 

kostte tijd, maar er is 

voldoende tijd over om 

iets van de omgeving 

te bekijken. Op zich 

moeten we een diepe 

buiging voor het 

uithoudingsvermogen 

van de kinderen 

maken, maar het zijn 

grenzen aan de 

afstanden die ze 

kunnen sjouwen, zeker 

in bergachtig terrein. 

Dus beperken we ons tot wat kleinere 

wandelingen rond de camping. Het is 

leuk dat ze een openluchtklas hebben 

gebouwd, maar verder laat de plek 

geen blijvende indruk achter. 

Door de hysterisch smerige w.c.’s zijn 

wij blij dat we morgen weer verder 

kunnen. Als leraar kan ik de vakantie 

wat rekken, maar we zien het duidelijk 

niet zitten hier een dag langer te 

blijven. Morgen gaan we door. Merijn en Wart amuseren zich ondertussen prima, je kan ook 

hier met vuur spelen: er is een kampvuur plaats. 

Dat wij onder de gegeven omstandigheden niet in staat zijn 

ze schoon te krijgen wordt niet onmiddellijk als een 

probleem door ze gezien. En misschien is dat ook maar 

goed 

ook      . 

En toch: 

morgen 

gaan we 

weg! 
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16.  HOLLOSTETÖ - PECS, 23 JULI  

We willen nog 

zuidelijker. Om 

precies te zijn 

terug naar 

Abaliget. Dat is 

een behoorlijk 

stuk rijden. Om te 

beginnen terug 

naar Budapest, 

daarna langs de 

oostkant van de 

Donau richting 

camping.  

Omdat het zo’n lange rit is plannen we een stop in 

Kalocsa. Volgens de gids is het een niet te missen 

plaats. Allereerst omdat het de paprika hoofdstad 

van de wereld is, en dat al sinds de 11e eeuw. Ze zijn 

trots op hun kathedraal uit 1754 en op het feit dat er 

hier veel regionale volkskunst is. De vrouwen 

borduren zich helemaal klem en er is prachtig 

beschilderd houtsnijwerk. 

Waarschijnlijk hadden de VVV moeten waarschuwen 

dat we kwamen, maar nu hebben we geen 

borduurwerk gezien en valt het houtsnijwerk alleen 

als sneu te omschrijven. 

En hoewel deze stop dus teleurstellend is, hoor je 

ons zeker niet klagen. De rit door het land is prachtig. Bovendien zijn we vogelliefhebbers in 

het algemeen en dat van 

ooievaars in het bijzonder. Bij ons 

zijn die min of meer uitgestorven, 

maar hier zitten ze volop. De 

elektrische kabels lopen boven de 

grond op houten palen. 

Daarboven vinden de vogels 

ruime mogelijkheid om nesten te 

bouwen. Soms zie je hele reeksen 

in een straat.  
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Dus we zijn niet zo gek of we stoppen om er een 

foto van te maken. Dan wordt het tijd voor een 

teleurstelling. Er is al gezegd dat we op de 

bonnefooi kamperen. Dat gaat mis in Abaliget. 

Een groep motorrijders heeft de camping 

overgenomen voor een crossweekend. Ze zijn 

niet van plan om iemand door te laten zonder 

zo’n ding. Het hek zit dicht en ze hebben er een 

wacht bij gezet. Enerzijds ben ik pisnijdig. Er is 

ruimte zat dus de actie is asociaal. Aan de 

andere kant hebben we in Budapest gezien waar 

losgeslagen kampeerders toe kunnen leiden. En 

dus draaien we om en rijden door richting Pécs. 

Met de camping van de plaats is helemaal niet mis. Er staan veel bomen, dus 

er is schaduw. En er is meer dan voldoende ruimte. Nelleke stort zich op het 

verdrijven van de geesten van de vorige camping door veel te wassen en te luchten. Ons 

kampement 

ziet er dus 

vrolijk en 

schoon uit. 

      

Pécs is de 4e 

stad van het 

land, en de 

plaats waar 

nog resten 

van de Turkse bezetting te zien 

zijn. 

Voor vandaag geloven we het, 

maar morgen gaan we het 

uitgebreid bekijken als 

afsluiting van de vakantie in 

Hongarije. 
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Wel is me onderweg één ding opgevallen. Er is een stevige Russische bezettingsmacht. Daar 

heb je geen last van, maar van tijd tot tijd zien we een enorme pet met een uniform er 

onder. Onderweg zijn we langs een Russische kazerne gekomen. Geen idee of de camping in 

Hollostetö een reële verbetering zou zijn, maar mijn inschatting is dat je er nog geen varken 

zou willen houden. Op de camping raak ik aan de praat en vraag of ik echt een kazerne heb 

gezien, of dat ik me heb vergist. De Hongaar waar ik me praat let me met een grote grijns uit 

dat het hun taak is te zorgen voor hun Russische vrienden. Dat wil zeggen dat ze 

verantwoordelijk zijn voor het budget, het bouwmateriaal, de juiste vaklieden, het 

gereedschap, de planning, de voorbereiding en een goede verdeling van de taken. Trouw als 

ze zijn aan de vrienden van het Warschaupact zorgen ze er nauwgezet voor dat dit alles 

wordt geleverd. Alleen blijven ze domme Hongaren. Het is er nooit tegelijk       

Reizen, je steekt er van alles van op. 

17.  PECS, 24 JULI  

Vandaag bekijken 

we de stad. Het is 

beslist een mooie 

plaats. Alleen is het 

er ongelofelijk heet. 

We lopen wat rond 

in het centrum. Hier 

en daar zitten nog 

wat kogelgaten van 

WOII. 

Het centrale plein is 

het Széchenyi tér 

met de moskee uit de 16e eeuw. Het is het grootste gebouw dat de Turken in Hongarije 

hebben neergezet. 

Nadat zij in 1686 de 

stad zijn uitgeschopt 

heeft de Katholieke 

kerk het gebouw 

overgenomen. Niet 

dat die zonder zaten, 

in de 11e eeuw is 

men al begonnen aan 

een Christelijke kerk. 

In de loop der 

eeuwen is dit 
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gebouw letterlijk en figuurlijk uitgegroeid tot de 

kathedraal van Pécs. Net als de moskee staat het 

aan een plein, het Dom tér (hoewel ik als 

Utrechter voorzichtig ben met die naam) De 

kathedraal heeft vier torens en kent van binnen 

mooi schilderwerk. Dat waarderen we, maar 

minstens zo leuk is het kleine beeldje van een 

heks bij een cafeetje waar ze goede koffie 

hebben. 

Door de aanhoudende hitte hebben we vooral 

behoefte aan schaduw en koelte. Dat vinden we 

in het Vasarely museum. Victor Vasarely (1906-

1997) is hier in de stad geboren en zijn 

geboortehuis is verbouwd tot museum. De 

kinderen hebben er niets mee, wij vinden het 

werk van deze Op-Art schilder heel erg mooi en 

eindigen dan ook met een boek van zijn werk. 

Omdat we moeten toegeven dat we het de 

kinderen niet aan kunnen praten gaan we verder de stad in. 

 

We komen daarbij langs de stadsmuur en de stadspoort met maar een gedachte: het is heet. 

Een van de foto’s in het boek heeft dan ook het onderschrift: de Nellekes bij 35o in de 

schaduw. Waarbij de kleinste uiterst tevreden lijkt met de manier van transport. En als je de 

foto toch bekijkt: let op het bruine handtasje      . 

Op de plattegrond vinden we nog een mogelijke bron van vermaak. Pécs heeft een 

dierentuin. Dus nu kunnen we met overtuiging zeggen “moet je niet doen, moet je zeker niet 

doen!!! Er zijn nauwelijks dieren. Ze zitten in veel te kleine kooien en zien er zeer slecht 
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verzorgd uit. Vormt een levende reclame voor het sluiten van dierentuinen.10 Hieronder de 

beelden! 

 
10 Uiteindelijk is de dierentuin na jaren discussie in 2014 gesloten en in 2016 volledig herbouwd heropend. 
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En zo komt een eind aan het 

verblijf in Hongarije. Alleen al de gedachte aan meer warmte door het campinggaz is 

voldoende om te besluiten NIET te koken. Gelukkig heeft het campingrestaurant ook de 

lokale, en zeer gerenommeerde Tocaj wijn. Nelleke is het met de kenners eens dat die goed 

te drinken is, als is ze het niet eens met alle fuzz die er over dit merk wordt gemaakt.  

JOEGOSLAVIË 

En zo komen we tot het volgende land in deze reis: Joegoslavië. Het is 

een vrij kunstmatig land. In 1946 is het ontstaan na WOII waarbij de 

Balkanlanden met uitzondering van Albanië onder leiding van maarschalk 

Tito onder zijn ijzeren vuist werden samengevoegd tot een federatie. Het 

grote voordeel was dat zo een grote onafhankelijkheid van de Sovjetunie 

werd verkregen. Die zitten helemaal niet te wachten tot een oorlog in dit 

bergachtige gebied. Sinds de dood van Tito klinkt wel de roep op het land 

weer op te splitsen in de oorspronkelijke delen. 
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18.  PECS –  BRESTERNICA, 25 JULI  

Wij rijden vandaag 

in rechte lijn naar 

“de republiek 

Slovenië” zoals dit 

deel van 

Joegoslavië heet. 

Het is een 

vriendelijk 

heuvelachtig 

gebied aan de 

voet van de Joegoslavische Alpen. We vinden een kampeerterrein langs de rivier de Drava in 

het plaatsje Bresternica, deel van Maribor, de 2e stad van Slovenië. 

 

19.  BRESTERNICA, 26 JULI  

Aan het begin van dit verhaal is aangegeven dat we niet “gans wel” zijn. Ik ben traag, sloom 

en voor mijn doen gauw moe. Na zo’n vakantie zou je denken dat het minder wordt, maar 

het tegenovergestelde is waar, ik begin me beroerder te voelen. En vervelender nog, na 20 

jaar met een baard heb ik allerlei ontstekingen in mijn huid. Dus valt het drastische besluit: 

de baard gaat er af! We schaffen scheerpullen aan en in het toiletgebouw van de camping 

sneuvelt mijn biologen-look. 
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Esther raakt totaal in 

paniek en moet diep 

snikken als die man 

met het blote 

billengezicht haar 

optilt. Als ik haar 

troost kalmeert ze 

redelijk snel. Die 

stem is wel die van 

haar vader. Wat 

wantrouwend lijkt ze 

zich voor te nemen 

aan het gebrek aan 

pluis te wennen. 

Met wat extra spelletjes komt ze er zelfs weer 

helemaal bovenop: Als ik mijn armen ver genoeg 

uitstrek verdwijnt ze met haar hoofd tussen de taken 

onder de kreet “meisje in de bomen”. En dat is dan 

wel weer heel leuk. 

Verder wandelen we wat. Er wordt hier veel wijn 

verbouwd, een achterbuurman biedt ons zelfs aan om 

te komen drinken. Onder veel dankzegging lopen we 

door. Wel hebben we heel veel last van loslopende 

honden die maar achter ons aan blijven lopen. Een 

uitje met jonge kinderen verpesten ze eigenlijk 

behoorlijk. 

Dus snel terug naar de camping en rusten. 

Morgen nog één dag. 

20.  BRESTERNICA, 27 JULI  

We beginnen ons langzaam voor te 

bereiden op de terugreis. Dat weerhoudt de 

kinderen er niet van om te spelen op de 

camping, en vooral langs de Drava. Er loopt 

een grote kat en in de rivier kolkt wat, 

waarschijnlijk een rots die voor extra 

waterspatten zorgt. De jongens fantaseren 

er vrolijk op los en bedenken de Draak van 

de Drava (niet minder dan het monster van 
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Loch Ness). Hoewel het 

alle twee goede 

zwemmers zijn 

voorkomt het dat ze te 

ver de rivier in gaan, wat 

wij van harte 

aanmoedigen. Met een 

klein vlotje langs de kant 

roepen ze zich uit tot 

zeerovers. Je hebt niet 

veel nodig om ze zonder 

verveling los te laten.  

Onder de voorbereiding 

van de terugreis valt onder meer een poging om alles een milde vorm van schoon te krijgen. 

Gelukkig kan dat hier, en met steun van Merijn komen we een eind!  

OOSTENRIJK 

We beginnen de etappe al snel met 

een file, en horen dat de route over 

Graz volstrekt vast zit.  

Nelleke pakt de kaart er bij en we besluiten via een kleine grensovergang even onder 

Klagenfurt te rijden. We kunnen in dat traject iets minder hard, maar met de klapkar is dat 

toch al geen succes, dus blijmoedig pakken we de route.  
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21.  BRESTERNICA –  SALZBURG, 28 JULI  

Eerder dit verhaal is al duidelijk geworden dat dingen soms 

anders gaan dan je wilt. Vandaag komt dat uit een 

onverwachte hoek. 

Bij de grensovergang worden we door een Oostenrijkse 

douanier resoluut aan de kant gezet. Onze klapkar dient 

volledig geïnspecteerd te worden, dus of ik hem maar even 

“klap” wil laten doen. Nu, dat is geen feestje. Eerst moet het 

dekzeil er af. Dan moeten we de slaap- en transport 

onderdelen voor Esther en de klapstoeltjes losmaken. Daarna 

pas kunnen we gaan werken aan het uitzetten van de keuken 

en het uitklappen van de tent. 

In de absolute zekerheid dat de maximale winst voor de 

douane een paar vuile onderbroeken is beginnen we aan het proces, in de wetenschap dat 

dit serieus tijd kost. Als alles 

onttakeld is krijgt de man 

een tevreden blik. Nee, alle 

tassen hoeven niet leeg, en 

de kofferbak kan dicht 

blijven. Maar hij wil 

binnenkort met vakantie en 

overweegt een klapkar te 

kopen, dus nu combineert 

hij het nuttige met het 

aangename. Zo komt hij 

aan zijn quotum inspecties 

en leert hij heel veel over 

vouwwagens. Mijn Duits is 

slecht, dus ik weet niet of dit nu ein Dickkopf oder ein Dummkopf ist. Gelukkig weet ik beiden 

voor me te houden. Met een vertraging van een minuut of dertig kunnen we verder. Na nog 

een stop in de Alpen zijn we nog bijtijds in Salzburg. Daar leren we dat de andere route 

waarschijnlijk zes uur vertraging had opgeleverd. Uiteindelijk zat het dus mee, en kunnen we 

er achteraf wel om lachen. 

We vinden plek op camping SAM. Dat blijkt te staan voor Sie asoziale Mensch, maar dat 

weten we niet als we inchecken. Voorlopig kunnen we terecht op een zeer gestructureerde 

camping met een zwembad. Wel doet men er aan Mittagruhe, zoals zoveel Oostenrijkse 

campings. Normaal mag je dan tussen 14.00 en 16.00 niet met een auto het terrein op, en 

mag er geen muziek aan staan. Hier gaat ook nog eens het zwembad om 19:00 dicht. 
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22.  SALZBURG, 29 JULI  

Heel groot is Oostenrijk niet, tenzij je al die 

hobbels zou platstrijken. Maar bij de ANWB 

begint het concept 

“merchandise” door te 

dringen, dus hebben ze de 

gids over dit land 

opgesplitst in meerdere delen. We hebben het 

deel Salzburg maar gekocht, want onze kennis van 

de plaats is marginaal. Wat we weten is dat ze 

Mozart Kugeln hebben. Dat zijn geen kogels om 

op musici te schieten, maar chocolaatjes met 

meuk, genoemd naar hun beroemdste 

stadsgenoot. En er is 1965 een musicalfilm 

opgenomen die de stad tot een bedevaartsoord 

heeft omgetoverd.  

De stad wordt door de rivier Salzach in tweeën 

gedeeld. Verder is de stad op, en tussen, bergen 

gebouwd. 
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We beginnen met de auto bij het water te parkeren, wat direct al tot schrikbarende tarieven 

blijkt te leiden (ondanks de geruststellende tekst in de ANWB gids). Een van de eerste zaken 

waar we tegenoplopen is een museum. Het wedijvert met de Oostblokmusea om de trofee 

voor “vreemdste collecte”, waaronder een raket en een tentoonstelling over 30 jaar duiken. 

Maar keurig onderhouden met Gründlichkeit. Hieronder het beeld. 
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Na de vrolijke combinatie van Ruimtevaart en Dzjengis Khan wandelen we wat rond in het 

zuidwestelijk deel van de stad, over de oude markt en door een wandelgebied met veel 

historische uithangborden. We hebben een mooie “3D” kaart, die ons samen met de reisgids 

een goed beeld geeft van wat we zouden moeten zien in de altstad.

 

Er is voldoende informatie in de 

reisgids en folders om alles van 

commentaar te voorzien, maar de 

harde werkelijkheid is dat we vol 

zitten en niet in orde zijn. Daarom 

de volgende pagina’s alleen als 

beeld. Meer indruk heeft het niet 

achtergelaten. Wel heel leuk is een 

pleintje met moderne kunst waar 

een VW kever de grond in lijkt te 

verdwijnen. 
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Op de foto’s is al een paar keer een middeleeuws kasteel te zien. Altijd handig als je het 

transport van het zeer kostbare zout wilde veiligstellen. En na alles wat we deze vakantie al 

gedaan hebben kan het niet missen, een ridderkasteel, dat moeten we zien. Het stamt uit de 

11e eeuw, maar is steeds uitgebreid. Je kan er met een kabelbaantje heen. Hohensalzburg is 

het grootste middeleeuwse kasteel van Europa dat in zijn geheel intact is gebleven. 
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Weer terug beneden komen we langs een 

drietal oude kerken, die zo’n 300 meter 

uit elkaar liggen. 

De eerste is de St. Peter Stiftkirche. In dit 

verhaal wordt regelmatig melding 

gemaakt van veelvuldige her- & verbouw. 

Ook hier dus. De bouwheren hier zijn 

volledig doorgeslagen. Ze zijn er in 

geslaagd om rococo elementen aan een 

romaanse kerk te plakken. Bovendien is 

in de 17e eeuw een grote koepel 

toegevoegd om nog mooier en groter te 

zijn dan de buren (bron: de ANWB gids). 

De catacomben gaan terug 

tot de 3e eeuw, en ze 

hebben ook iets met muziek. 

De vrouw van Mozart zong 

hier de première van een 

stuk en tot op de dag van 

vandaag wordt op de 

sterfdag van W.A.11 hier zijn 

requiem uitgevoerd. Ook is 

er een gedenksteen en het 

graf van een andere 

componist: Michael 

Haydn12. 

Door de vele kerken wordt 

Salzburg wel het Duitse 

Rome genoemd. De dom 

heeft dan ook vage 

overeenkomsten met de St. 

Pieter. Het verhaal hier is 

dat de permanent status van 

klussen niet bijdroeg aan 

een mooi, of zelfs maar 

praktisch godshuis.  

 
11 Wolfgang Amadeus, niet die andere 
12 Nee, niet Joseph, dat was z’n broer. 
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Een brand in 1598 bracht uitkomst. De 

aartsbisschop bedacht zich geen 

moment en liet het geheel plat 

schoffelen. De nieuwe kerk is in prille 

barokstijl opgebouwd en in één keer 

strak neergezet. Veel wit stucwerk 

maakt het van binnen licht, met mooie 

plafonds. Het schijnt de grootste 

koepel uit die periode ten noorden 

van de Alpen te zijn. 

Als laatste lopen we de Franziskaner-

kirche in. De geschiedenis herhaalt 

zich: middenschip is uit de 11e eeuw, 

daarna het er van alles aan gedaan in 

iedere stijl, alleen aan een koepel zijn 

ze niet toegekomen. Hun pronkstuk is 

de Pacher Madonna met veel goud.  

Voor vandaag hebben we voldoende 

gezien van Salzburg. Tijd voor eten, 

zwembad, uitrusten. 

Daarbij gaat van alles mis. De 

jongens willen nog even het 

zwembad in.  

De Übergruppenleiterin vom 

SAM vervroegt de sluitingstijd 

en hanteert het beroemde 

Duits-Oostenrijkse principe 

dat, als ze je niet verstaan je 

gewoon harder moet 

schreeuwen13. Het concept 

klantvriendelijkheid of alleen 

al het feit dat we betalen voor 

de faciliteiten is iets waar zij 

als Führerin geen boodschap 

aan heeft. Hoewel er weinig 

mis is met deze camping zakt 

SAM ernstig op onze ranglijst van “fijne campings”. 

 
13 Emigranten hebben dit meegenomen naar Amerika….. 
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Wat er hierna gebeurt kan ik 

het beherend kreng niet 

verwijten. Hoewel haar 

donderwolken mogelijk 

hebben bijgedragen. Van 

Nelleke weet ik dat het weer 

in de Alpen razendsnel kan 

omslaan. Dat gebeurt ook 

vandaag. Na een prachtige 

warme dag eindigen we met 

een wolkbreuk. Daarbij 

loopt het tentje van de 

jongens onder.  

Gelukkig biedt de klapkar mogelijkheden om droog te eten en, na het inklappen van de tafel, 

ook nog twee extra bedden te maken. Het moet niet te vaak gebeuren, maar zo één keer is 

het best gezellig. 

23.  SALZBURG, 30 JULI  

Je baard verwijderen heeft als nadeel 

dat er regelmatig geschoren moet 

worden. De scheerzeep van Oost-

Europese kwaliteit doet het gelukkig 

prima. En de toiletfaciliteiten van de camping 

zijn goed. Ze gebruiken is een ander ding. Als we 

de jongens zich overdag even laten spoelen rukt 

de camping bitch uit en ramt met de steel van 

een bezem op de douchecabine deuren van de 

jongens. Ze doen iets, maar het is verboden, ze 

moeten oppleuren. We kunnen ons niet 

herinneren op welk moment we het hardst 

schreeuwen, maar het is duidelijk dat we hier 

geen blijvende vriendschap aan overhouden. 

Hoewel ik nog steeds, of in toenemende mate, 

gammel ben besluiten we deze laatste dag in 

Oostenrijk goed te gebruiken. We vinden in de 

gids Hellbrunn, even ten zuiden van de stad. De 

lusthof is opgetrokken met Italiaanse invloeden 

en waterpartijen. Ergens tussen 1800 – 1816 is 

het leeggeroofd, maar hoe oud het echt is? 
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Geen idee, ook de gids houdt zich op de vlakte. De waterpartijen hebben hetzelfde principe 

als de bedriegertjes van kasteel Rozendael bij Arnhem: op onverwachte momenten begint er 

water te spuiten. Het is weer droog en warm, dus prima vermaak voor de kinderen. 

Bovendien heeft het park een dierentuin. Die is er sinds de 15e eeuw, maar zo’n 25 jaar is 

geleden opnieuw aangelegd volgens de laatste inzichten met veel ruimte. Hier twee pagina 

Hellbrunn in beeld:  
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DUITSLAND 

 

 

Gisterenavond is mijn lichaamstemperatuur fors gestegen. Nog een dag langer op deze 

camping is onder geen enkele vooraarde acceptabel, en hoewel Nelleke zich grote zorgen 

maakt pakken we in en geven gas.  

24.  SALZBURG –  TRIER,31 JULI 

Of deze rit goed te praten is weet ik niet, volgens Nelleke tik in aan het eind van de dag de 

40o aan. De gedachte 

om eventueel in een 

keer door te rijden 

naar huis laten we 

varen, de laatste stop 

wordt Trier. Geen 

wereld-camping, 

maar we weten hem 

te vinden. Onderweg 

eten we in Ulm in 

een wegrestaurant. 

Mijn gezicht heeft in 

ieder geval weer 

kleur.       
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Op de camping 

kom ik niet 

verder dan 

“voor dood” 

voor de tent te 

liggen en me 

helemaal klem 

te zweten. 

Ondertussen 

denken we na 

over 

alternatieven. 

Misschien toch 

de ANWB 

bellen.  

25.  TRIER, 1 AUGUSTUS 

Gisteren is Esther ernstig 

solidair geweest in sub-

comateus zijn op de 

camping. Vandaag is ze 

uitgerust en ook bij mij is de 

koorts goeddeels weg. Een 

zeer lange nacht van meer 

dan 12 uur heeft er voor 

gezorgd dat ik wel weer zin 

heb in actie14. 

Gelet op de inspanning en 

koorts van gisteren willen 

we in ieder geval nog een dag blijven. Bovendien is het de 3e keer dat we hier zijn, dus het 

kost weinig inspanning om een dag sightseeing te doen. 

Twee jaar geleden is Trier op de UNESCO werelderfgoedlijst gezet, vanwege de omvangrijke 

Romeinse resten. Tussen -100 en +300 Chr. was Trier de grootste Romeinse stad ten 

noorden van de Alpen, met alles wat een Romeinse stad kenmerkte. Als je een spa in de 

grond steekt vind je er bij wijze van spreken een dode Romein, dus er is veel te zien. De stad 

doet haar uiterste best alle vondsten op een nette manier de conserveren, dus als je niet 

 
14 Later blijkt de koorts voldoende geweest te zijn voor het bestrijden van de Pfeiffer. 
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naar Rome 

wilt, en veel 

over deze tijd 

wilt leren is 

Trier “the 

place to be”. 

De 

toenmalige 

naam van de 

stad was 

Treveris, maar 

werd ook wel 

Roma 

Secunda 

genoemd      . 

 

Vlak bij camping is de Romeinse Brug. Oorspronkelijk van voor de jaartelling, maar toen van 

de brug van hout, dus niet heel duurzaam. Dat kan niet gezegd worden van de brug uit 152, 

daar rijdt tot de dag van vandaag verkeer 

over de Moezel. 

Verder wandelen we door het centrum, 

naar de oude stadspoort uit 170. De 

stadspoort is gebouwd met zandsteen, 

maar in de loop der eeuwen is het heel 

zwart geworden, zodat men het op den 

duur Porta Nigra is gaan noemen. In de 

Middeleeuwen is het deel van een kerk 

geworden, en dat was waarschijnlijk z’n 

redding, want andere stadspoorten zijn 

omgezet in bouwmateriaal. Iets wat vaker 

gebeurd met oude forten en kastelen. 

Via het centrum komen we langs de Basilica. 

Het gebouw valt niet onmiddellijk op als rest 

van Treveris, maar het is in 310 gebouwd en 

lomp groot, groter dan het Pantheon. 

Oorspronkelijk was het de ontvangstzaal van 

de keizer, maar in de loop der eeuwen was 

er altijd wel iemand die de ruimte kon 

gebruiken. Het is gebruikt als burcht, 
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katholieke en meer recent 

als protestante kerk. In WOII 

is het zwaar beschadigd, 

maar inmiddels weer 

helemaal gerestaureerd. 

Dat ging allemaal niet 

zonder slag of stoot, want 

de clericus en de adel 

hadden inmiddels in de 16e 

en 17e eeuw een huisje 

tegen de Basilica 

aangebouwd. Dat gebouw werd in de daaropvolgende eeuwen permanent verbouwd, 

heringericht en 

gesloopt. Bij de 

restauratie van de 

Basilica werden er 

weer delen gesloopt en 

kreeg het zijn huidige 

vorm. In strak roze kan 

het keurvorstelijk paleis 

moeiteloos mee doen 

in competities “lelijkste 

historisch gebouw”. 

Met een strakke tuin 

voor de deur, waar de 

planten moeiteloos in 

het (Duitse) gelid staan, maar die verder wel aardig is. 

Romeinen hielden van badderen. Overal in Europa kom je resten tegen van Romeinse baden, 

vaak met mooie vloerverwarming en systemen om er voor te zorgen dat warmwaterbaden 

echt warm waren. In Trier waren de Barbara Thermen de grote baden van de stad. Helaas is 

er weinig van over (hoewel nog steeds de moeite om te bezoeken). Met maar een dag tijd 

lopen we er alleen langs. In plaats daarvan kijken we bij de Kaisersthermen van 300. Deze 

zijn voor een deel gerestaureerd, zodat goed te zien is dat het gebouw oorspronkelijk drie 

etages hoog was. De vele bogen en gangen rond de ruïne zijn een prima plek om te klimmen 

en te hollen, dus Nelleke kan rustig rondhangen, terwijl Esther in het gras speelt en de 

jongens rondhollen. Dit badhuis is overigens nooit gebruikt. Toen het goeddeels voltooid 

was stortte het noordelijk deel van het rijk in, en werd het complex voor andere doelen 

ingericht. Het fotorolletje moet vol, dus we maken de nodige foto’s, zie volgende pagina. 
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We lunchen op de camping en pakken ’s middags de auto 

om nog een paar dingen te bekijken. 

De eerste conclusie is dat de Duitsers op Oostenrijk achter 

lopen als het om parkeertarieven gaat. We hopen dat dit 

nog lang zo zal blijven! 

Als je zoveel Romeins materiaal in 

de grond hebt kan het niet missen 

dat je hier en daar losse 

voorwerpen vindt, of een verdwaalt 

mozaïek. In het gratis 

Landesmuseum is dit op een mooie 

manier uitgestald met veel uitleg. 

Zo mooi dat de kinderen het ook 

erg leuk vinden, dus we lopen er 

zeer uitgebreid doorheen.  

Daarmee zijn we voor 

vandaag wel een beetje 

door de Romeinse 

oudheden heen, alleen 

het Amfitheater hebben 

we nog niet gehad. We 

gaan er heen, maar om  

opvoedkundige redenen 

leggen we hier weinig 

uit, anders dan dat er 

hier wedstrijden 

werden 

gehouden. Het 

gebouw is tussen 

160 en 200 

gebouwd en werd 

gebruikt voor 

gladiatoren-

gevechten, 

excecuties (al dan 

niet met leeuwen) en toneelstukken. Aardig weetje: Het was ook 

de oostelijke stadspoort: bezoekers konden via de arena de stad 

in.  
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Onze beperkte uitleg heeft waarschijnlijk bijgedragen 

aan een goede nachtrust, maar was niet spannend 

genoeg om enthousiasme op te wekken. Een grasveldje 

met een muur, daar ben je snel op uitgekeken. 

We zijn redelijk snel weg, en bekijken, min of meer in het voorbijgaan, nog twee andere 

bijzonderheden van de stad. Uit dit hele verhaal mag blijken dat ik ten minste kritisch ben als 

het gaat om verbouwen en opleuken van historische gebouwen. Soms is een uitbouw 

praktisch en noodzakelijk, maar in heel veel gevallen worden modieuze fratsen toegevoegd 

ter eer ennede glorie van een lokale groot-kapitalist (van adel of kerkelijk). Dit gefreubel, 

zoals het keurvorstelijk paleis, 

levert alleen lelijke gebouwen 

op. Tegelijk: gebouwen moeten 

onderhouden worden, anders 

donderen ze om en in. Zeker 

gote renovaties kunnen helpen 

een gebouw te bewaren. Trier is 

de laatste jaren bijzonder goed 

bezig met het renoveren van hun 

erfgoed. Dat geldt zeker ook 

voor deze twee. De eerste is uit 

1413. Het is een van de molens 

langs de Moezel. De stad is natuurlijk niet zomaar al zo lang een belangrijke plek. Langs de 

Moezel, in een wijn gebied heeft het een belangrijke handelsfunctie gehad. Wat daar nog 

van rest zijn  deze kranen die schepen losten. 

De ander is de Matthiaskirche uit de eerste helft van de twaalfde eeuw, met het enige 

apostelgraf ten noorden van de Alpen. 
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De bek valt open als we zien dat 

het gebouw WIT is. Tijdens 

eerdere vakanties zijn we hier 

ook geweest, en doen was de 

abdij vaal bruin15. 

Als je er wat langer over nadenkt 

is het minder gek. Het is al 

eeuwen lang gebruikelijk om 

kerken wit te stucken. En dan 

niet alleen omdat het zo aardig 

staat, maar vooral omdat het 

stucwerk een meer dan 

uitstekende bescherming biedt 

aan het (zeker niet slijtvaste) 

zandsteen waarmee de kerk is 

gebouwd. 

Op de foto is te zien dat men dit 

heel recent heeft gedaan, de steigers staan er nog. 

NEDERLAND 

26.  TRIER –  ZUID BEIJERLAND  

Het zit er op. In 

behoorlijke 

gezondheid 

rijden we terug 

naar Zuid-

Beijerland. We 

kunnen weer 

plannen voor 

een volgende 

ronde gaan 

maken. Weer 

met klapkar!  

 
15 Zie de foto in het verslag van 1976 
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BIJLAGEN 

ROUTE & AFSTANDEN 
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ALPENKREUTZER 
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DE PAKLIJST VAN DE C64 (EN MEER) 
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