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Disclaimer 

Per definitie zijn onze vakantie verhalen fictie. Mochten er overeenkomsten zijn met werkelijke gebeurtenissen 

en bestaande mensen en plaatsen, dan is dat alleen een teken van gebrek aan fantasie. Alleen BASTA, die 

bestaat echt.  
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DE TERUGBLIK 

Wat je ook zegt, we kunnen niet volhouden dat de vakantie lang geleden was. In oktober 

nog naar Canada en de VS, en de 2e week van mei naar 

Ploumanac’h.  

Aan de andere kant, het weer was dit jaar tot nu toe 

bagger, zie citaat van een website. 

Gecombineerd met aanpassen aan diabetes en afvallen 

ben ik er rijp voor. Meer vakantie! 

Eerst even terug naar de week in Bretagne. 

Een apart verslag is nauwelijks de moeite mee. We gingen 

er heen, hadden plezier en gingen weer naar huis…. 

Toch even kort. Nelleke beheert met harde hand de digitale kant van ons leven. De 

afgelopen weken was dat onder meer het bijhouden van de opbrengsten van de home 

grown energie van het nieuwe blauwe dak, en het digitaal vastleggen van (de aanloop naar) 

de nieuwe keuken. Daarnaast controleert ze Bertha, onze trouwe TomTom, aan de hand van 

stevige analoge boekwerken. Voor vertrek ging dat mis. Boek met kaart van Frankrijk weg, 

huis overhoop, wel andere boeken, maar La France, ho maar. 

Dus nieuwe kaart gekocht bij een tankstation van een Franse Aire, past die niet in het vak 

van de autodeur…, want daar zat een verloren boek. De combinatie van Bertha, het boek, 

Nelleke’s toeziende oog en het feit dat de auto zo langzamerhand op eigen inzicht naar de 

eindbestemming 

rijdt maakt dat we 

er snel zijn. Wat 

inkopen in 

Lannion, waar de 

Decathlon een 

ander 

onderkomen 

heeft, en we staan 

bij Beatrice en 

Jean Michel. 

 

 

Alleen Jan Geelen 

De maanden januari, februari, maart, 

april en mei waren te koud voor de tijd 

van het jaar. De eerste tien dagen van 

april behoren zelfs tot de tien koudste 

sinds het begin van de metingen. 

Hoewel velen anders dachten, is 23 

mei 2013 toch niet de koudste dag die 

we tot nu toe gehad hebben. Op 25 

mei 1962, 22 mei 1928 en 26 mei 1983 

was het nog kouder. 
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is ook gekomen; het kan, verenigingsgewijs, beter. Maar als het dan toch slecht bezet moet 

zijn, is Jan een uitstekende invulling van die bezetting. 

Verdere opmerkelijke dingen? De duiken waren goed (zie ook het clubblad verhaal als 

bijlage) en het weer acceptabel. Helaas staat de duikzaak in het dorp te koop. We zouden er 

niet aan moeten denken zoiets te hebben, al is de originele Cousteau – Gagnan apparatuur 

wel mooi. 

Veder maken we het idee om lui te zijn helemaal waar. Vier wat grotere wandelingen en 

that’s it. Involgorde: Le Yodet is als altijd mooi, de brem ziet er fantastisch uit. De Vallée des 

Traouïero in Trégastel staat nu officieel op het toeristenmenu, dus er zijn nu verantwoorde 

paden en bruggetjes. Jammer. Ook jammer is dat met Hemelvaartsdag iedereen het mooie 

weer aangrijpt om een lang “Rondje rond het dorp” te doen. Ondanks de drukte is het wel 

gezellig. De rotskusten blijven ongelofelijk indrukwekkend. Zo indrukwekkend zelfs dat we 

de laatste dag met zijn drieën naar La Gouffre gaan om nog meer stenen te bekijken en 

pannenkoeken te 

eten.  

Een nieuw 

hoogtepunt is “de 

Pardon” van 

Guirec. Processies 

zijn niet ongewoon 

in dit deel van 

Frankrijk. Hier 

lopen ze met een 

beeld, een 

schaalmodel van 

een boot en wat 

vaandels achter de 

pastoor het dorp 

rond. De Bretonse 

vlag die wordt 

meegedragen is indrukwekkend, en de klederdrachten zijn mooi. De echte belevenis zit in de 

Bagad die het geheel muzikaal ondersteunt en het enorme vreugdevuur op het strand. Alles 

wat we aan hadden kon twee keer door de wasmachine om as en stank kwijt te raken, maar 

het was het waard!  

De week eindigt traditiegetrouw met een maaltijd, al wisselen we de traditionele Buffalo 

Grill in voor “Le Mao”. Kortom, een geslaagde week en we komen terug! 
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TIEL – VALENCE: 1 JUNI 

En dan nu het echte werk. Vakantie 

2013. De rit is lang, en niet heel boeiend. 

Mist in Luxemburg, iets regen in Noord-

Frankrijk en na 982 kilometer staan we 

in Valence. We checken in, in een trieste 

Ibis. 

Onderweg zijn we heel veel auto’s met 

fietsen tegengekomen, die op weg zijn 

naar de Alpe D’HuZes, dat op 5 en 6 juni 

wordt verreden. Net als de Roparun die 

Wart heeft gedaan kunnen we alleen 

maar zeggen: “Respect!” 

We hebben niet eens veel stops nodig, en met behulp van de fonkelnieuwe uitgave van de 

heer Michelin zijn we in staat de beste luchten uit te zoeken. Een lucht is onze “ietwat” vrije 

vertaling van de “Aire”, een rustplaats langs de Franse snelwegen waar wij in Nederland nog 

iets van kunnen leren. Als je de juiste pakt is er iets te zien (vandaag een “tableau” van een 

veldslag van Napoleon) en verkopen ze er koffie. Ook lopen we op tegen het rollend 

materieel van de Dauphiné Liberé. Mooie auto’s, ik kan niet anders zeggen. 

Ons “classy” diner halen we bij Quick. Morgen weer op tijd op.  

VALENCE – GIENS: 2 JUNI 

Op ons gemak staan we op en slaan we een uitgebreid ontbijt achterover, dat gewoon heel 

goed is. Daarna vertrekken we met Vent Violent naar Giens. Wie nog minder Frans spreekt 

dan wij denkt mogelijk dat we met een gewelddadige kerel op pad zijn. Niet is minder waar, 

alle waarschuwingsborden boven de snelweg melden de “Vent Violent”. Niet dat dat nodig 

is, want je merkt ook zo wel dat het waait als een gek. Met name caravans schudden weinig 

vrolijk. Eén type heet “Swing”, je moet er maar op komen.  

Bij Marseille draaien we de Rhônedelta uit, en zijn we onmiddellijk uit de problemen. Het 

uitzicht op de Ardèche en de Drôme was al mooi, maar nu wordt het helemaal genieten van 

het mediterrane landschap met de cipressen, die Nelleke treffend typeert als “uitroeptekens 

in het landschap”. Iedere bergpunt of heuvelrug lijkt er zijn eigen ruïne te hebben. Het weer 

is, tegen alle voorspellingen in, prachtig. De laatste kilometers naar Hyères worden hinderlijk 

onderbroken door de vele tolpoortjes. 

Tegen lunchtijd zit de rit er alweer op en parkeren we op het terrein van Belambra op het 

schiereiland Giens bij Toulon. Het centrale deel is een van de weinige plaatsen waar nog 

actief zeezout wordt gewonnen.  
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We eten met de harde kern van de eceee Nils Borg, Anne Bengston, Therèse, en Christel. 

Wat later komt ook 

Eoin het terrein op. 

Ook Fiona Hall, 

leidster van de 

liberalen in het 

Europarlement 

schuift aan. De 

meerderheid van de 

deelnemers komt de 

volgende dag pas. 

Na de lunch gaan 

we op zoek naar het 

plaatselijke 

vulstation. 

Het ligt, in rechte lijn vlak, buiten het park. Dat is, als je het op de kaart bekijkt. Het pad is 

een lange trap, die beurtelings stijgt of daalt en daarbij soms ook nog een wenteltrap uit 

hangt. In de echt lastige stukken is een staaldraad aan de rotsen bevestigd, zodat het 

uiteindelijk mogelijk is bij het duikcentrum uit te komen zonder in de Middellandse Zee te 

schuiven. Alles bij elkaar is dit schiereiland iets vlakker dan het achterland, maar het eindigt 

in een landtong, en daar kan je dan wel weer een fort op zetten. Het is niet eens erg 

vervallen. 

Later die middag maak ik een eerste duik. Niet geweldig, maar we kunnen weer een streepje 

zetten in het logboek. 

ECEEE CONFERENTIE IN BELAMBRA: 2-7 JUNI 

Eigenlijk is de eerste 

vakantieweek best raar. 

Belambra is een all-

inclusive resort dus voor 

alles wordt gezorgd, tot 

aan vreselijke koffie aan 

toe. Je kunt wel goede 

koffie kopen, maar de bar 

die dat regelt, is zeer 

onregelmatig open. 
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Op het resort vindt de Summer Study van eceee plaats.  

Dat staat voor European Council for an Energy Efficient Economy.  

Deze NGO organiseert een week waarin onderzoekers hun resultaten op het gebied van 

energieonderzoek kunnen presenteren. Al deze onderzoeken worden kritisch bekeken, 

waardoor het werk inmiddels een academische status 

heeft. 

 Eceee bestaat nu 20 jaar en de Summer Studies 

trekken deelnemers van over de hele wereld. Met ruim 

450 deelnemers kunnen we het hele resort afhuren.  

Vroeger ging ik er heen voor het werk, maar dat is nu 

wegbezuinigd. En dus ben ik er nu als individual 

member, vrijwilliger, bestuurslid en co-chair. 

Het grote voordeel van de status van vrijwilliger is dat 

Nelleke mee kan, zonder dat iemand begint te zeuren. 

Een beetje een voordeel is dat ik werk waar ik geen zin in heb kan laten liggen, maar 

helemaal ontsnappen doe je niet. 

De resort formule zorgt er voor dat we goed, gevarieerd en zelfs koolhydraat arm eten, met 

één uitzondering: kwark met frambozensaus, wat tot Nelleke’s grote verontwaardiging niet 

driemaal daags op het menu staat. 

De meeuwen houden alles nauwlettend in de gaten en roven alles wat ze te pakken kunnen 

krijgen. Weliswaar is het terras voorzien van meeuw-werend gaas, maar dat is toch niet 

afdoende. 

Het co-chair zijn stelt weinig voor. De ochtendsessies zijn strak georganiseerd, de 

middagsessies bestaan 

uit informele 

bijeenkomsten die ook 

goed georganiseerd zijn. 

Alleen gezamenlijke 

avondbijeenkomsten zijn 

onze zorg: overdag de 

mededelingen 

verzamelen over 

excursies, recreatieve 

bijeenkomsten, eceee 

gebeurtenissen en dit 

delen met alle 
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aanwezigen. Daarnaast moeten we bij toerbeurt de gezamenlijke bijeenkomsten leiden. Ik 

doe de “visie” bijeenkomst waar Nick Eyre en Amory Lovins inleidingen verzorgen. Nick ken 

ik al jaren, hij is inmiddels hoogleraar aan Oxford. Zijn zeer droge Engelse humor moet je 

kunnen waarderen, maar ik heb er veel bewondering voor. 

Amory is een fenomeen van het Rocky Mountain Institute. Hij heeft geen Nobelprijs, maar 

verder zo ongeveer iedere wetenschappelijke prijs en ere-doctoraat die uitgereikt kan 

worden. Zijn thema is “re-invent fire”, waarbij hij met reeksen voorbeelden komt hoe het 

anders kan. Toen ik hem eerst tegen kwam probeerde hij een carbon auto van de grond te 

krijgen. Dat begint hem nu te lukken. Ook het verbouwen van bananen in zijn serre gaat hem 

goed af. Dit is met name een prestatie omdat zijn huis op 2200 meter hoogte in Aspen in de 

Rocky Mountains ligt. 

Verder is hij zo eigenwijs, dat Sheldon Cooper er een voorbeeld aan zou kunnen nemen. En 

dat mag ik dan weer in de hand zien te houden. Voor alle zekerheid geef ik hem 30 minuten 

spreektijd, wat hij aan alle kanten bestrijdt, maar het is een goede methode om hem na 45 

minuten af te kappen.  

Ik bedenk dat het ook op het punt van leiden van een vergadering van 450 personen tijd is 

voor vernieuwing. Normaal pak iedere vragensteller 5 minuten inleiding om te laten zien dat 

hij of zij ook heel slim is. Met als gevolg dat er nauwelijks ruimte is voor werkelijke vragen. 

Dus organiseer ik een stoplicht op papier en geef aan dat de spreker na exact een minuut 

begint met het beantwoorden van wat mogelijk een vraag lijkt. Ze tuinen er massaal in, 

mogelijk omdat ze me kennen. Niemand haalt de minuut, de meesten niet eens de 30 

seconden. Na afloop is iedereen toch zeer tevreden. 

Als bestuurslid moet 

er vooral veel tijd 

worden besteed aan 

het volgende 

project: de 2e 

industrial summer 

study in Papendal. 

Het lukt om het 

fundament te 

leggen en veel 

reclame te maken. 

Dus in 2014 weer 

een Summer Study. 

Verder besteedt 

Nelleke veel tijd aan 

zonnen, lezen en 
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breien, wat in het prachtige weer niet een echte straf is. Ook wandelen we over het grote 

terrein van Belambra. 

Na een stop van een paar maanden pak ik ook de gelegenheid om regelmatig te duiken, 

zowel overdag als ’s nachts. Een paar keer met mijn Nieuw Zeelandse buddy Sea Rotmann. 

Verder is een informele conferentie geweldig, overal mensen die, als ze vrij hebben zich 

werpen op petanque, volleybal of muziek maken. Maar vooral veel over energie en 

duurzaamheid praten. Vanaf het ontbijt tot aan de late avond. Nederland zet zich ten 

onrechte in de marge door hier weg te blijven…. 

Maar de week vliegt voorbij en na een laatste luxe buffet zit de pret er op, de volgende fase 

van de vakantie staat voor de deur. 
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WAT ECEEE CONFERENTIE BEELDEN 
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GIENS – MILAAN: 8 JUNI 

Na een laatste ontbijt en het schudden van vele handen vertrekken we uit Belambra, Giens 

en Frankrijk. De laatste Graffiti bestaat gewoontegetrouw uit een fotocollage. Ik sta er ook 

in, hoe kan het ook anders, in mijn duikuitrusting (zie de volgende vier pagina’s). 

Voor we echt gas geven vul ik de sets nog even, je weet tenslotte maar nooit wanneer je 

weer een duikstek tegen komt. Daarbij komen er wat krassen op de achterbumper door een 

rots die te klein is om te zien, maar stevig genoeg om schade te veroorzaken. 

De route van ca. 500 kilometer is prachtig. Eerst langs bekend terrein, Nice, Fréjus en 

Monaco. Het zuid-Franse heuvelgebied met al zijn kurkeiken, wijngaarden, parasoldennen 

en cipressen zorgt 

voor een steeds 

afwisselend en 

altijd boeiend 

beeld. 

 In Italië blijven 

we tot aan Genua 

langs de 

Middellandse Zee 

rijden. Wel is 

onmiddellijk 

duidelijk dat we in 

een ander land 

zitten. Het aantal 

verkeersborden 

lijkt verdubbeld, 

en de pijlen op de weg zijn megalomaan groot. Dit in tegenstelling tot de op- en afritten, die 

de lengte hebben van die uit Noord Europa in de 60’er jaren. Italianen compenseren dat 

door niet te anticiperen op invoegend verkeer, dus rijden hier is niet ongevaarlijk. Verder is 

het ook tamelijk vermoeiend. Het aantal tunnels is niet te tellen, waarbij je steeds van het 

helle zonlicht in de duistere tunnels duikt, om daarna weer verblind te raken als je er uit 

rijdt. Dit is in Italië iets wel beter geregeld dan in Frankrijk, waar men tunnels verlicht. 

De valleien in het berggebied zijn smal, met op de wanden wijngaarden en opmerkelijk veel 

kassen. De kerktorens zijn ook duidelijk anders dan de zuid-Franse. Net zo vierkant, maar 

slanker en hoger. 

Bij eerste gelegenheid scoren we een kaartenboek van de omgeving, zodat Nelleke de 

strenge controle van Bertha voort kan zetten. Ook drinken we de eerste Italiaanse koffie. Het 

is goed Frankrijk verlaten te hebben. 
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Bij Genua zit twee-derde van de rit er op en verlaten we de kust om de Povlakte in te rijden. 

De lange, rechte en rustige snelweg is een uitkomst. In hoog tempo rijden we naar Milaan, 

waar we eerst een godsvermogen voor de diesel neertellen, waarna we onze intrek nemen 

in Star Hotel Tourist.  

Recht voor de deur is een 

metrostation waardoor we snel 

naar het centrum kunnen. 

Station Duomo brengt ons 

precies waar we willen zijn: op 

het plein van de dom van Milaan, 

ooit de grootste Dom ter wereld. 

(Alleen in Sevilla en Vaticaanstad 

staan grotere kerken, waarbij de 

laatste geen Kathedraal is.) In de 

14e eeuw is men gestart met het 

prachtige bouwwerk onder 

leiding van Nicolas de Bonaventure Hij was de eerste in een lange rij van architecten die 

gedurende zes eeuwen aan het gebouw werkte.  

Echt doorwerken is niet per definitie Italiaans, en als je dan ook nog 3900 beelden op, in en 

tussen het gebouw wilt, dan ben je even bezig. Het heeft dan ook tot 1969 geduurd voordat 

het echt af was. De tegenstellingen in menselijk gedrag krijg je ook nauwelijks groter dan op 

dit soort plaatsen. Zo zijn de deuren echte kunstwerken, met panelen met allerlei 

afbeeldingen. Het christelijk 

geloof getrouw is de een nog 

bloediger dan de ander. Op de 

ene plaats staat een vrome 

katholiek devoot te bidden met 

zijn hand op een van de vele 

kruizen in de voorstellingen. 

Daarnaast voeren jonge meiden 

een fotoshoot uit, terwijl de 

bewaking heeft ontdekt dat er 

wat ruimte zit tussen de panelen 

die ze dankbaar gebruiken om 

waterflesjes op te slaan. En dan 

is er altijd de Amerikaan, die 

vraagt “Hey guy, could you take my picture?” 

Het plein voor de Dom staat vol met stoelen voor een aantal voorstellingen. Vanavond staat 

zelfs Paus Frans I aangekondigd met een videoboodschap. We wachten het niet af. De Dom 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_de_Bonaventure&action=edit&redlink=1
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wordt binnen bezichtigd, we stellen vast dat de buitenkant voor een deel in de stijgers staat, 

en gaan verder. Waar de buitenkant (voor zover zichtbaar) prachtig is, is de binnenkant 

vooral groot.  

De logische volgende stap is de winkelpromenade 

Galleria Vitt. Em. II. Deze oer variant van de moderne 

shoppingmall is te vergelijken met die in Brussel. Alleen 

is deze veel groter, met een triomfboog als ingang.  

In dit geval is groter wel mooier, vooral het glazen dak is 

indrukwekkend. 

Via de achterkant komen we uit bij de Scala. Vanuit 

toeristisch oogpunt stelt de buitenkant van een van de 

beroemdste operagebouwen weinig voor, en een 

bezichtiging zit er op dit moment niet in. We proberen 

om het gebouw heen te lopen. Het enige resultaat van 

die poging is dat we een restaurantje vinden voor een 

“eenvoudige doch voedzame maaltijd en koffie”. 

Na 500 kilometer en een eerste verkenning zit de dag er 

op. We lopen terug naar het domplein, waarbij we een 

groep enthousiaste Hare Krishna’s tegen komen. 

Een aantal jaren had ik het idee dat deze subsoort van het menselijk ras was uitgestorven. 

De laatste tijd valt het me op dat ze, als seizoensgasten, toch in de zomer weer naar Europa 

trekken. Hoewel ik geen stuiver geef voor de evolutionaire kansen van deze groep is wel de 

vraag hoe ze de winter door brengen.  

Ik kan me drie varianten voorstellen. Of ze vliegen naar India, of ze krijgen een wintervacht, 

waardoor ze niet langer opvallen en in praktijk gewoon als deeltijd ambtenaar werken, of ze 

houden een winterslaap. In het laatste geval overweeg ik me bij de sekte aan te sluiten. ’s 

Winters slapen en in de zomers in een oranje jurk rondjes lopen met een trommel en 

“Haring Krishna, Haring Ramas”1 roepen is misschien geen productief, maar in ieder geval 

wel een vrolijk leven. 

Wij stappen voorlopig in de Metro en gaan naar het hotel. Het laatste stuk is met lijn 5, en 

die is best opmerkelijk. Deze lijn is onbemand en volledig computergestuurd. Dat heeft het 

voordeel dat je echt voorin kan zitten. Een kinderlijk genoegen, maar het helpt tegen de 

neiging om met een trommel schreeuwend rondjes te gaan lopen. 

  

 
1 Met dank aan Freek de Jonge 
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MILAAN: 9 JUNI 

We gaan al vroeg naar de stad. Eerst natuurlijk het ontbijt, waarbij we constateren dat het 

vooral bluf is. Semi chique aankleding, design kopjes en een ober met een Engels accent, zo 

sterk als morgen de hele week. Verder niets mis met het ontbijt, maar ook niets bijzonders. 

Wel zien we dat het moderne reizen steeds verder om zich heen grijpt. Aan de tafel naast 

ons zit een echtpaar dat met de tablet debatteert over het volgende hotel: waar precies, 

met of zonder ontbijt etc. We zijn dus niet langer alleen. 

Bij vertrek regent het, maar voor een paar euro scoren we paraplu’s waarmee vanaf de 

metro naar het Santa Maria della Grazie klooster lopen. Volgens de Capitool gids is dat 

buiten het centrum. Nu zegt dat meer over de gids dan over de ligging. Capitool domineert 

nu een jaar of 15 de gidsenmarkt, en hoewel nog steeds goed, worden ze slordiger. “Buiten 

het centrum” is zo ongeveer “van het Domplein af”. Als je het eenmaal weet laat je je er 

verder niet door afremmen.  

Bij het klooster blijkt het moderne toerisme zich tegen ons te keren. Wilt u het Laatste 

Avondmaal van Da Vinci zien? Dat kan, 3 weken van te voren online boeken. Nu waren mijn 

verwachtingen om binnen te komen toch al bijzonder laag, dus de teleurstelling is zeer 

beperkt. 

In plaats daarvan kopen we, met 

ANWB korting, kaartjes voor 

twee musea. Allereerst Sacretia 

del Bramante. Dit ligt in het 

klooster, en er is een 

tentoonstelling van Il Codice 

Atlantico van Leonardo da Vinci. 

Priegelige tekst en tekeningen, 

maar wel van “alles”, ovens, 

kanonnen, snel monteerbare 

bruggen etc. Dat de man een 

genie was wordt ernstig 

onderstreept. We kijken nog 

eens verder rond in/bij het 

klooster. De kerk heeft een prachtig versierd plafond met heldere kleuren. De buitenkant is 

gestreept door het gebruik van rode en witte stenen, verder zijn er wapenschilden 

aangebracht van de lokale heersers. Vooral de slang die een mens opeet is een terugkerend 

thema. 



Vakantie 2013 – Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Duitsland. 

Het wordt droog tijdens 

het kloosterbezoek, dus 

we kunnen op ons 

gemak naar, rond en 

door Castello Sforzesco 

lopen. Een groot kasteel 

op deze plek is “van alle 

tijden” zij het dat in de 

15e eeuw de Sforzesco’s 

het voor het zeggen 

kregen en het oude 

kasteel met de grond 

gelijk maakten, om 

daarna hun eigen ding 

neer te zetten. Volgende generaties deden hun best om het geheel uit te breiden of met de 

grond gelijk te maken. Op dit moment is het laatste kamp geen groep van betekenis, of het 

zouden de toeristen moeten zijn die door permanent met duizenden heen en weer te lopen 

proberen het gebouw te verslijten. Het geheel wordt omgeven door een park, met aan de 

voorkant een fontein en aan de achterkant een triomfboog. 

Verder is er voor iedereen wel wat te vinden. Bloeiende, geurende struiken zijn het ideale 

decor voor groepsfoto’s voor Japanners, een lange gang in de schaduw biedt onderkomen 

aan een groep mediterenden, er is een muppetbankje voor mij, en een textieltentoonstelling 

voor Nelleke. De 

lanen in het park 

bieden veel ruimte 

voor joggers, steppen 

voor volwassenen en 

honden die met blije 

stompzinnigheid 

voorwerpen naar de 

baas blijven 

terugbrengen. 

 Er is ook veel ruimte 

voor toeristen die 

kudde gewijs achter 

gidsen met paraplu’s 

aanlopen. Wij steken 

onze paraplu’s ook ferm omhoog, maar het lukt niet de groepen uiteen te drijven of samen 

te voegen. Hoewel ik vooral de inzet van Nelleke enorm vind, zullen we op dit onderdeel nog 

moeten oefenen. 



Vakantie 2013 – Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Duitsland. 

Wel bieden de mensenmassa’s de mogelijkheid om de laatste modetrends waar te nemen. 

Allereerst is het massaal kaal scheren voorbij. Het gewenste haar is nu gabber+. Dat wil 

zeggen een mat met de zijkanten op 3 millimeter. Wie voldoende haar heeft laat de mat dan 

ook nog in een berglandschap knippen. 

De favoriete modekleur is volgens Nelleke “neon roze”. Ziet er inderdaad opvallend uit. 

Maar alles bij elkaar: we hebben extremer gehad.  

Het favoriete hoofdeksel is een conservatieve strohoed met blauwe band, waarbij mijn Tilley 

hat duidelijk afsteekt. 

De lunch gebruiken 

we tegenover het 

kasteel, en er 

vervolgens nog een 

keer rond gekeken 

te hebben gaan we 

naar het 

Biblioteca/Pinacote

ca Ambrosiana. Ik 

neem wat foto’s bij 

de ingang. Bij de 

kaartcontrole komt 

een bewaker naar 

me toe die brult 

“No fotografia, 

BASTA!”. Nu komt 

dat meer voor, en ik 

heb er geen enkele 

moeite mee na de kassa de camera op te bergen. Bij het ticket bureau staat een mevrouw 

die uitlegt waar er wel in niet gefotografeerd mag worden. Op de overlopen bij de etages 

wel, verder niet. 

Het is wel jammer dat er niet gefotografeerd mag worden. Want al lijkt het op het eerste 

gezicht of er alleen werken van Pittero2 hangen, bij nader bestuderen zijn het ook werken 

van Raphael, Titiaan, Caravaggio, Endrico Avercampo en Bruegel. 

Ondertussen hijgt “BASTA3” ons steeds in de nek. Als ik voor de overloop mijn camera pak 

slaat hij schreeuwend toe. “NO FOTOGRAFIA, BASTA!!!” 

 
2 Italianen zetten alle namen om in het Italiaans. Piet, Peter, Pedro, Pieter, alles wordt Pittero. Pitterio de 
Genova, Milan, Bruxelles, Leiden, Bruegel etc. Hendrik Averkamp komt met zijn winterlandschap ook niet 
ongeschonden uit de strijd. 
3 Op een dag zal de harde waarheid, dat iedere m2 al op het internet staat, tot BASTA doordringen. 
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Ineens ben ik hem zat, en voel dat mijn bloeddruk de zijne begint te nadere: “Your colleague 

told us something else, now could you explain that?” Hij gedraagt zich als de gemiddelde 

Amerikaan die niet wordt begrepen: “Just shout a little louder”. Hij buldert nog wat BASTA’s, 

maar ik blijf de mededeling van zijn collega herhalen. Best bereid om even de camera weg te 

bergen, maar niet voor 

lang. 

Nelleke loopt nog wat 

achter en ik loop even 

terug en besluit en-

passant een rondje 

bewaker pesten in te 

lassen. Flauw, maar 

heel effectief. Het 

gedrag van de man is 

zo voorspelbaar, dat 

het weinig moete kost 

om iedere keer recht 

tegenover de plek te 

gaan staan waar hij 

opduikt met een blik van “Zo bos uien, ben je daar weer”. 

Aangekomen bij de overloop eindigt zijn wijk, dus hij moet afhaken. Hij besluit naar zijn 

collega te brullen dat er terroristen aankomen. Die springt dus ook in de achtervolgstand. 

Tijd voor de tegenaanval. Ik stap naar haar toe met de plattegrond, en vraag naar de exacte 

plaats waar fotograferen is toegestaan, omdat ik natuurlijk niet in overtreding wil zijn ☺. 

De overloop met zicht op de binnenplaats wordt aangewezen, en door ons vakkundig 

vastgelegd. Daarna gaat de camera terug in de tas. De vrouw heeft door dat we verder niet 

lastig zijn, en dus kan de rest van het bezoek in rust worden afgelegd. In de schitterende 

bibliotheek staat het andere deel van de tentoonstelling Il Codice Atlantico van Leonardo da 

Vinci. Ondanks de wat onaangename ingreep van BASTA, en het feit dat dit niet mijn meest 

favoriete periode uit de kunstgeschiedenis is, is het bezoek zeker de moeite geweest. 

We pakken vervolgens de metro naar het centraal station en wandelen naar de 

begraafplaats van Rijk Milaan. Om te zorgen voor de juiste atmosfeer ter plekke, begint het 

te regenen. 

Even wat uitleg. Mensen gaan dood, en worden begraven of bijgezet, tenzij de as wordt 

verspreid. Het Engelse “ashes to ashes, dust to dust” en het Nederlandse “je wilt er niet dood 

gezien worden” hebben weinig tot geen betekenis voor de rijke Milanees.  
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 Zij hebben een begraafplaats ontwikkeld waar je gezien 

mag worden. Praalgraven van hier tot volgende week, 

met daarop kunst variërend van de stenen zusjes van het 

“Zigeunermeisje met traan” via megalomane bouwwerken 

tot echte kunst. Bommels “geld speelt geen rol, jonge 

vriend” viert hier hoogtij. We lopen uitgebreid rond en 

verwonderen en verbazen ons. Ook is er een serieuze 

zorg. De graven lijken een afspiegeling van de ego’s van 

de overledenen. Als zodanig lijkt er geen ruimte voor een 

passend graf voor Silvio B, een van Italië’ s bekendste 

veroordeelde criminelen.  

De regenbui gaat over in een onweersbui van enorme 

omvang. Dus uiteindelijk spoelen we weer terug naar de 

Metro. Hier kunnen we het niet eens worden over vorm 

en plaats van het eten, totdat we bij een overstap bij het 

Centraal Station “Centrale Turkish Kebab” ontdekken. Het 

leven is dan weer goed. Voortreffelijk eten voor “weinig”. 

Met de beste Ayran ooit en perfecte espresso. Een 

Amerikaan is het daar om onduidelijke reden niet mee eens. Hij brult iets over slechte 

bediening en slow economy voor hij verdwijnt. Hij weet niet wat hij mist. 

MILAAN: 10 JUNI 

Met nieuwe metrokaarten à €4,50 per dag trekken we weer de stad in. Op papier hebben we 

alles gezien, op één kerkje na. Een internet search van Nelleke en een gedetailleerd 

onderzoek van de kaart door mij levert toch weer een “to-do-list” op. 

We beginnen met een rondje rond Duomo, om nogmaals van de kolos te genieten. Op de 

buitenkant raak je echt niet 

uitgekeken. Naast de Dom, 

waar Napoleon tot keizer is 

gekroond, ligt het Pallazzo 

Reale. Aardig gebouw, waar 

nu musea in zijn gevestigd. 

Vandaar gaan we naar de San 

Babila Kerk. Voor die tijd zien 

we er nog een stuk of drie 

kerken, en eindigen we bij 

McDonalds. Daar geeft het 

toiletten en er is een McCafe.  
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McCafe is het antwoord van de McD op de “kwaliteitsketens” als Starbucks. Ze schenken er 

zeer acceptabele koffie, voor een fractie van de Starbucksprijs. Wie dat aandurft in een 

koffieland als Italië heeft lef & onze klandizie. 

De San Babila stamt minimaal uit 1095, maar als overal, is men daarna permanent bezig 

geweest er van alles voor op en boven aan te bouwen. Er is een dienst aan de gang, dus we 

kunnen snel verder. 

Dat verder is de gouden vierhoek in: Via Manzoni, Via Monte Napoleone, Corso Venezia en 

Via della Spiga. Dat doen we niet helemaal goed, zodat we ook opnieuw de Scala, weer een 

kerk en het staatarchief van de stad zien. Het laatste lijkt een verlaten fabriekshal, maar er 

staat een leuk beeld voor de deur, en dus lopen we even verder. 

Bij het beeld is de toelichting op het archief en staat de deur open. Dat is natuurlijk een 

uitdaging en dus staan we binnen de kortste keren in het gebouw. Er is een enorme 

binnenplaats met twee etages met zuilen galerijen. Dit gebouw wordt vast prachtig als de 

opknapbeurt klaar is. 

Dat met de deur in huis vallen is hier trouwens toch een advies. De meningen over de stad 

lopen sterk uiteen. Het is en blijft een zeer grote industriestad, dus wie de knusheid van 

Brugge zoekt moet ergens anders heen. Maar de stad heeft heel veel. Veel straten kennen 

allerlei binnenplaatsen en hofjes. Vaak gebruikt om auto’s te parkeren, maar tegelijk ook 

met veel kunst. De ene keer beelden, dan weer bijzondere bouwstijl of mooie schilderingen. 

Al met al slagen we er toch in een beeld van het gouden vierkant te krijgen. Hier zitten alle 

grote modehuizen van enige betekenis. D&G, Jimmy Choo, Chanel, het houdt niet meer op. 

Uiteindelijk koop ik twee polo’s voor een behoorlijke prijs, al ligt die nog duidelijk lager dan 

het bedrag dat D&G vragen om een paar veters in opzichtige schoenen te rijgen. 
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In de wijk komen we langs een messing sculptuur van Arnaldo Pomodoro, dezelfde die de 

spheres in Vaticaanstad en bij het VN gebouw heeft gemaakt, werken die me erg 

aanspreken. 

Lopen leidt onverbiddelijk tot honger, dus we open via 

het Giardini Pubblici, mooi park, leuke beelden, naar de 

metro en rijden naar het Centraal Station. Dit gebouw is 

neergezet tijdens het opkomend fascisme eind ’30’er 

jaren. Hoewel grote delen van de stad tijdens de oorlog 

zijn platgegooid heeft dit gebouw het overleefd. Het is, 

ondanks het Arische uiterlijk zeker de moeite waard. 

Bovendien is het echt goed ontworpen. Met de 

combinatie van openbaar vervoer en winkeltjes schijnt dit 

commercieel gezien het meest succesvolle station van 

Italië te zijn. 

We lunchen net buiten het station en proberen wat 

boodschappen te doen. Alles blijkt dicht, of niet 

aanwezig, dus helaas gaan we al snel weer aan de slag 

met onze lijst met bezienswaardigheden. Hier staan nog drie kerken en een “wijk” op. De 

kerken vooral omdat je dan een richtpunt hebt. De eerste is de Basilica di Sant' Ambrogio. 

Gesticht in de 4e eeuw, wat ongetwijfeld de basis is voor de archeologische opgravingen die 

er nu worden gedaan. Als zoveel kloosters ligt het net buiten de stadsmuur, wat herkenbaar 

is door de oude stadspoort die er vlak voor staat. De kerk is nog een half uurtje dicht, dus we 

lopen wat rond. De universiteit er naast blijkt bijvoorbeeld de moeite waard. Mooie kunst op 

de binnenplaats en grote galerijen waar studenten eindeloos de student aan het uithangen 

zijn. Verder is er een groot herdenkingsmonument. 

De kerk blijkt een enorm voorportaal te hebben, wat mogelijk eens overdekt is geweest. Nu 

zijn er resten van beelden en 

grafelementen te vinden. In de 

kerk is veel aandacht voor de 

Heilige Ambrosius, die in een 

glazen kist erg dood ligt te 

wezen tussen twee andere 

heiligen. De betekenis van de 

man mag niet worden 

onderschat. Hij heeft tijdens 

zijn leven de toenmalige keizer 

de kerk uitgeschopt en zo als 

eerste de scheiding tussen 

kerk en staat afgedwongen. 
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Van hier pakken we metro naar de volgende stop. Ook net buiten een stadpoort ligt de 

Basiliek van San Lorenzo. Er voor ligt de Colonne di San Lorenzo. Hier begon men in de 2e 

eeuw een badhuis. De kerk die er achter staat heeft een aantal mooie, maar beschadigde 

fresco’s. 

We lopen over de Via Torino terug richting Duomo. Alleen al in die straat kom je ten minste 

3 grote kerken tegen. Altijd leuk voor een foto, maar het laatste doel vandaag is de Piazza 

Mercanti, een historisch plein vlak bij de Duomo. In de Middeleeuwen was dit het 

commerciële en bestuurlijk centrum van de stad. Het Palazzo della Ragione staat op 

pilaren, waar in het verleden een markt werd gehouden. Het is een pleintje dat vrijwel 

niemand opvalt, maar zeker de moeite is.  

We doen nog een rondje rond de Duomo en pakken de tram voor de 2e keer naar kebab 

centraal. Het eten en de bediening zijn even voortreffelijk al de dag er voor. 

Helaas zitten we naast de kassa. Daar begint een Amerikaan een rel. Hij heeft à la carte 

besteld en wil nu een voordeelmenu afrekenen. Het wil niet tot hem doordringen dat als 

je vraagt om meer en in aparte schalen, dit ook komt met een prijs. Langdurig en veel 

geschreeuw om vier euro is het gevolg. Uiteindelijk verdwijnt hij na veel wederzijds 

dreigen met politie en verwoed zwaaien met de menukaart. 

Wat dat betreft was de uitbarsting 

van Amerikaan de dag er voor kort 

en pijnloos.  

Hoewel Nelleke gerichte pogingen 

doet om me te laten gedragen, kan 

ik het niet nalaten bij vertrek een 

practical joke met de bediening uit 

te halen. Ik krijg de rekening, die 

tot op de laatste cent klopt, maar 

vraag ernstig “is this together, or 

seperate?”. 

Er valt een stilte. De ober kijkt naar 

de rekening en mompelt “this is all”. Ik kijk hem streng aan, evenals de al toegesnelde 

collega. “And you are serious???” Ze komen niet verder dan serieus ja schudden. “Now, 

then I want to see the menu!”. 

De afrekende ober herkent ineens dat ik de vorige klant imiteer en verdwijnt huilend 

van het lachen achter de balie. De ander snapt het nog steeds niet, maar kan er mee 

leven dat zijn collega en ik plezier hebben. 

Milaan zit er op, we hebben het San Siro gemist, de wijk met de grachten en hadden geen 

tijd voor meer musea. Het lijkt dus een optie hier in 2015 tijdens de 

wereldtentoonstelling terug te keren. Maar de buitenwijken met de vele bomen, de hoge 
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nieuwbouw en de ring hebben we wel gezien. De discussie over Milaan zal wel voort 

blijven duren. Wij zitten in het “het is wel leuk” kamp. 

MILAAN – PRATO: 11 JUNI 

We vertrekken op ons gemak uit het hotel. Nelleke heeft de vorige avond een mooie 

bergroute voorgesteld. Kost anderhalf uur extra, maar dan heb je ook mooie uitzichten 

op de Apennijnen. 

Vlak voor het vertrek komt ze er echter achter dat we met de gekozen route het 

Textielmuseum in Prato niet gaan halen, want dat sluit om 3 uur. Ze stelt voor de directe 

weg naar Prato te nemen. Dat scheelt anderhalf uur, en er is veel minder crossen over 

nare kleine bergwegen. 

4Nu leiden er vele wegen naar Prato, en ik heb weinig tegen een snelle 300 km. Al is het wel 

heel rustig onderweg, dus de 

eerste 250 kilometer is alleen 

gas geven en kijken of we de 

“Uomini in Strada” kunnen 

ontdekken. De borden boven 

de weg waarschuwen er 

regelmatig voor. We spotten 

inderdaad een enkele 

wegwerker met vlag, maar 

die stelt zich zo veilig op, dat 

de waarschuwing overdreven 

Italiaans lijkt. De laatste 

kilometers is wat tunnel- en 

bochtenwerk, maar rond het 

middaguur sta ik op een 

drukke rotonde in Prato.  

Zeer dubbel geparkeerd, terwijl Nelleke informeert bij het hotel. Ik rij ondertussen door naar 

een plek waar ik een fractie minder dubbel geparkeerd sta. 

Dus kan Nelleke me niet onmiddellijk vinden als ze met de hotellière (is dat een woord?) 

naar buiten komt. De vrouw heeft gevoel voor humor: “You losta your husaband! This issa 

your lucky day!”5 

Vervolgens helpt ze ons aan een plek op de privé parkeerplaats. 

 
4 Met dank aan internet… 
5 Voeg sterk Italiaans accent toe voor “full effect” 



Vakantie 2013 – Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Duitsland. 

Prato is niet echt de moeite, vooral niet omdat het wegdek open ligt, en het kasteel gesloten 

is. Maar waarom dan toch? 

Wel, allereerst is er het textiel museum. In de regio hebben veel textielfabrieken gestaan. De 

meesten (en zeker die in de stad) zijn gesloten. Recent is er één, die nog net binnen de 

stadsmuur lag, omgebouwd tot het nieuwe textielmuseum. Het is van belang dat te weten, 

want de meeste 

stadsplattegronden geven 

het oude museum aan. 

Je moet van thema-

museums houden, maar 

dit is een fraaie. Met veel 

kostuums, weefgetouwen, 

materiaalvoorbeelden, 

spinnewielen en een 

overzicht over de 

technologische 

ontwikkeling. En niet één 

die stopt met de 

uitvinding van het 

stoomstrijkijzer, maar die doorgaat tot modern sportschoeisel en nanotechnologie. Als je 

daar de hobby van Nelleke bij optelt, heb je een geslaagd bezoek (en een nieuw boek). 

Naast het museum zijn er de “verplichte” cultuurelementen van iedere Toscaanse stad: een 

stadsmuur, een duomo, een kerk, nog een kerk en weer een kerk. Uniek hier zijn de oude 

schoorsteenpijpen van 

fabrieken en het kasteel uit de 

12e eeuw op een heuveltje 

midden in de stad. Maar als 

gezegd, omdat het plein voor 

een van de kerken is 

opgebroken is die laatste 

dicht.6  

Tegenover de kerk, oké, een 

kerk zit een aardig 

lunchrestaurant, waar ik een 

uitstekende octopus/mossel 

salade wegwerk. 

 
6 Nee, dat leggen we niet uit. Kunnen we ook niet trouwens. 
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Verder valt er weinig te vertellen, anders dan dat we ons amuseren met de prachtige 

uniformen van de Italianen. Hier hebben de agenten “Keystone cops” helmpjes. De speciale 

witte kleur maakt het effect af. Rond de oude stad loopt, naast de stadsmuur, ook de rivier. 

Het is een gebied voor veel vogels (vooral zwaluwen) en hagedissen. Dit alles bij een 

temperatuur van hoog in de twintig graden. 

De hotelier (man van de hotellière, en vader van tenminste een van de personeelsleden) 

geeft veel advies. Nu over een restaurant. Kan niet missen, gewoon bij de kerk de hoek om. 

We vinden het inderdaad moeiteloos. Recht tegenover het restaurant zit een prachtige deur 

van wat zomaar een oude kerk geweest zou kunnen zijn. Altijd leuk voor een foto. Net voor 

ik af kan drukken springt een vreemd type in beeld en zet wat dozen voor de deur. Ik neem 

de foto toch maar…  

We lopen naar binnen, het type blijkt achter ons aan te 

lopen. Twee obers blokkeren hem de doorgang en 

willen hem terugsturen naar de dozen. 

Er blijkt vrij veel geluid te zitten in het tot nu toe 

zwijgzame figuur. De obers schrikken er niet van en 

grijpen hem bij de kladden. Voor ze hem met een 

aanloop richting kerk gooien, grijpt de man een glazen 

lamp, gemaakt van een 5 liter fles. Bovenhands 

verdwijnt de lamp de ruimte in. Had ik al omschreven 

dat het restaurant mooie gestucte muren en een 

prachtig plavuizen vloer had? 

Als het geraas stopt vraag ik de ober: “Do you have a 

table for two?” 

We eten uitstekend, hoewel we nog regelmatig het geluid van glasscherven op de 

achtergrond horen. 

FLORENCE: 12 JUNI 

De hotelierszoon staat er op ons uit te leggen waar het station is, hoe je een kaartje 

afstempelt en hoe het centrum van Firenze er uit ziet. Want, en dat is de laatste reden om in 

Prato te gaan zitten, de stad is een perfecte uitvalsbasis voor dagtochten in Toscane. Zeker 

Florence/Firenze is prima met het openbaar vervoer te doen. En de kaartjes kan je in het 

hotel kopen. 

Het vervoer loopt goed, maar de stad is voor mij geen liefde op het eerste gezicht. Ieder zijn 

afwijking, ik heb “menigtevrees”. Grote groepen mensen werken geheel fout op mijn 
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bloedruk in het algemeen, en mijn humeur in het bijzonder. Nelleke had mooie plannen, 

maar we worden in rechte lijn door de menigte meegenomen naar de Duomo.  

Iedereen staat er. In vele talen worden groepen toegesproken door gidsen met paraplu’s, 

stokken, brochures en plastic bloemen. Mocht er in deze tijd van economische malaise een 

schaaphoeder zonder werk komen: paraplu kopen, rondjes in Florence lopen. Er zijn daar 

kuddes genoeg. 

De duomo is de mooiste die 

we deze vakantie zien. Kleiner 

dan Milaan, maar veel mooier. 

Eigenlijk bestaat het uit drie 

gebouwen: klein 

koepelgebouw met de 

beroemde gouden deuren van 

Lorenzo Ghiberti uit het begin 

van de 15e eeuw, de grote 

kerk en de toren. Als we er 

net zijn gaat de kerk open 

voor bezoekers. Men is 

tamelijk mild als het gaat om 

toelating. Als je al met blote 

schouders naar binnen loopt verkopen ze je een plastic wegwerpcapeje. In tegenstelling tot 

de buitenkant, en in het bijzonder de gevel, is het interieur tamelijk sober. Wat er staat is 

gemiddeld zeer de moeite van het bekijken waard. 

Na de Duomo wil Nelleke naar een breiwinkel voor souvenirgaren. Dat zit niet mee, twee 

zaken zijn weg, een derde is nauwelijks de moeite.  

Door wat uit de 

drukte weg te 

gaan wordt de 

stad 

interessanter. 

Allereerst is 

duidelijk dat de 

plaats nog stamt 

uit de tijd dat er 

wel paarden en 

geen 

elektriciteit was. 

De muren van 

de verschillende 
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paleizen (palazzo’s) en openbare gebouwen hebben pinnen en ringen voor fakkels en het 

vastbinden van paarden. Als je geen oog voor detail hebt mis je het geheid, maar dat is dan 

wel jammer. Kerken, zoals de S. Lorenzo en de St Maria Novella zijn bijna niet te vermijden. 

We willen het aantal kerkbezoeken wat beperken, en vooral de stad zien. 

Dus doen we een rondje rond het kasteel (hebben ze ook, weet “niemand”), scharrelen over 

wat markten, bekijken de buitenkant van beroemde gebouwen en steken de rivier over om 

langs Palazzo de Pitta om daarna via de Ponte Vecchio, de brug uit 1345, terug te lopen naar 

het centrum. Op deze 

brug wil iedereen met 

iedereen op de foto. En 

mensen willen er sloten 

op het hek achterlaten. 

Bij voorkeur naast het 

bord dat dit verbiedt. En 

om een of andere reden 

eindig ik dan altijd weer 

met vreemde 

fototoestellen in mijn 

handen. Deze keer biedt 

zelfs iemand aan er ook 

een van ons te maken. En 

zo zijn we weer een Jut-

en-Jul opname rijker ☺. Aan de centrumkant van de brug lopen we bij de Piazza Del 

Signorina langs de gebouwen van het Uffizi museum en Loggia del Lanci. Op het plein staat 

(weer) een kopie van David van Michelangelo. We besluiten dat de kopie voldoende is. Voor 

deze stad heb je 2 weken nodig, en die tijd nemen we er niet voor. 

Daarna stappen we toch één kerk in, de St. Croce. Mooi gebouw, maar niet vast te leggen, 

omdat het plein er voor wordt verbouwd. 

Deze kerk heeft een aantal bijzondere dingen. Zo is er een 

aantal beroemde graven, zoals van Dante, Michelangelo, 

Galilei, Rossini, Machiavelli en Marconi. Verder zijn er 

mooie fresco’s, die ze sterk aan het renoveren zijn. De 

rivier in de stad heeft in de loop van de geschiedenis nare 

dingen gedaan. Vooral de overstroming begin 60’er jaren 

heeft enorme schade aangericht. 

’s Avonds eten we in een klein restaurant in Prato. Er 

gebeurt niets. Helemaal niets. Zelfs de Papa Pomadoro laat 

zich rustig naar binnen lepelen. 
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FLORENCE: 13 JUNI 

We beginnen de dag met een krachtig lang zal ze leven naar Nederland te zingen. De trein 

brengt ons weer vlot naar Florence. We hebben via internet en met behulp van de hotelier 

kaartjes voor het Uffizi weten te scoren, maar die zijn voor twee uur. 

Tot die tijd is het een kwestie van meer rondwandelen en sightseeing. We weten nu dat we 

vanuit het station onmiddellijk links af moeten slaan. Dan zijn we uit de rij mieren richting de 

Duomo. We passeren een kerk, nog een kerk en weer een kerk en vinden de het lokale 

marktplein, een overdekte hal met vlees, vis en groenten.  

Hierna eindigen in een boekenwinkel annex galerie annex koffieshop. We zijn er nu achter 

dat een toilet in de stad €1 kost, en een kop koffie €1,20. Die koffie moet er toch komen… 

Dan lopen we door tot aan de kunstacademie, al biedt de eerlijkheid te zeggen dat we eerst 

op het San Marcoplein de bijbehorende kerk inlopen. Schuin er tegenover zit de academie, 

waar we onmiddellijk uitgeknikkerd worden, maar dan zien we in dezelfde zuilengalerij een 

tweede ingang die toegang geeft tot een gratis en hele aardige overzicht tentoonstelling van 

Rossano Naldi, een moderne schilder/tekenaar uit de tweede helft van de vorige eeuw. 

We wandelen en snacken (chocokebab) nog wat rond in de stad om even voor twee uur bij 

het Uffizi te eindigen. Nu we ook het plein van de republiek hebben gezien is de “top tien” 

van de stad zeker afgevinkt. 

Uffizi is “kantoor”, en dat was het ook. Het oude stadhuis is heringericht tot een van de 

belangrijkste musea ter wereld als het gaat om “oude” kunst. Onder andere de 

kunstcollectie van de Medici is er geëindigd, en dan heb je wat. Kaarten kopen via internet 

blijkt een gouden greep. Voor de ‘andere’ mensen is de wachttijd 1,5 tot 2 uur, terwijl wij 

zonder noemenswaardige vertraging naar binnen kunnen. 

Ik moet zeggen dat het museum zeer gemengde gevoelens oproept. Enerzijds is het een 

verzameling van alle grote namen in de kustgeschiedenis tot de achttiende eeuw. Om maar 

een rijtje te noemen: Raphael, Titiaan, Caravaggio, Jan Steen, Paul Bril, Rembrandt, 

Michelangelo, Boccaccio, Botticelli en Bruegel. 

Kortom, onze hele cursus kunstgeschiedenis in een 

uur. Ook staan er veel beelden, waaronder alle grote 

Romeinse keizers. 

 Maar verder. Kijk, in een kerk die het gebod op 

“niet afbeelden” rekkelijk neemt hangen één tot 

drie afbeeldingen en beelden van kruisigingen, en af 

en toe een lokale heilige die niet helemaal lekker 

aan zijn of haar einde is gekomen. 
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Wat me bij de huidige pers stoort, is dat, om een beetje nieuws te maken, ellende zo 

expliciet mogelijk in beeld gebracht moet worden. Liever stapels lijken dan één, en als het er 

dan toch maar een paar zijn, het liefst met afgehakte onderdelen en zichtbare verminkingen. 

En natuurlijk de wanhopige omstanders om het af te maken. 

Dat zelfde heb ik hier nu ook. In een aantal zalen achter elkaar wordt het kruisigen op 

tientallen wijzen geschilderd, maagden bij herhaling afgeslacht, kinderen vermoord en 

heiligen lek geschoten, 

onthoofd of verbrand 

waarbij het realistisch 

afslachten van de 

medemens wordt 

afgewisseld met een 

wedstrijd vroom kijken 

door de overige 

aanwezigen in het 

schilderij. Na een paar 

zalen heb ik het wel 

gezien en laat het 

religieuze vertier aan 

anderen. Een voordeel is 

dat de meeste anderen 

minder zijn 

geïnteresseerd in de 

Primavera, de zelfportretten van Rembrandt of de koppen van Julius, Augustus en Tiberius. 

 Maar het moet gezegd worden, het werk van Michelangelo is fantastisch. 

Vele zalen, enkele tonnen marmer en liters rode verf voor het bloed der martelaren later 

staan we weer op straat. Deze kantoortuin was de moeite waard. 

Er is nog net tijd voor een wandeling. Het verhaal gaat dat je vanaf de andere kant van de 

rivier een prachtig zicht op de stad hebt vanaf het plein van Michelangelo. De weg is 

makkelijk te vinden, gewoon achter de volhardende toeristen aanlopen, die ook even weg 

willen uit het drukke centrum 

Detail, maar niet onbelangrijk, is dat je dan wel tegen de heuvel op moet bij een 

temperatuur van zo’n 30 graden. Puffend komen we boven, maar het blijkt de moeite. Het 

uitzicht is geweldig. 
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Je kunt er de hele stad overzien, en dus constateren dat er altijd meer is, maar dat we wel 

heel veel hebben gezien in die twee dagen. Op de heuvel staat weer een David, wat gelet op 

de naam van het plein niet heel verwonderlijk is. En er is een pad naar een kerk die nog iets 

hoger gelegen is. Wij zijn nu in de fase dat we alleen onder bedreiging nog een kerk in gaan, 

maar schuin boven de kerk zien we een fortificatie, waar ook doorgewinterde toeristen te 

zien zijn. En het ligt echt nog hoger. Dus na wat klimwerk komen we aan bij… toch een kerk. 

En nog een fraaie ook. Bij de ingang staat een zwijgende monnik met stok, die namens de 

hogere machten beoordeelt of men decent genoeg gekleed is. Zo niet dan prikt en duwt hij 

de zondaar met zijn wandelstok naar buiten. De lange rok lijkt sterk aan populariteit te 

winnen, dus nu gaat hij vooral voor blote schouders en zichtbare elementen van knieën. 

Hij kijkt uitermate kritisch naar Nelleke, dus even vrees ik dat mijn polo weliswaar oké is, 

maar mijn korte broek mogelijk iets te veel knie laat zien. Het wordt tijd voor een truc. Ik ga 

voor een Thomas Prenen. Die is al jaren van mening dat een broek zo laag gedragen moet 

worden dat alleen een strak samengeknepen bilnaad met daartussen het laatste draadje 

broek voorkomt dat het kledingstuk op de enkels eindigt. 

Het werkt. Ik slaag voor de toelatingstest, en lach met rot. 

Eenmaal buiten is het een broodje kebab en een McCafé scoren en we kunnen terug naar de 

trein. 

Wel heel aardig is het moment waarom een jong echtpaar per ongeluk een fles water op de 

trap naar beneden laat vallen. Het kind wordt bij oma afgegeven en ze sprinten naar 

beneden, achter de fles aan. Kleine fout. Oma staat nu klemvast met kind, de wandelwagen 

niet. Verheugd begint die met de achtervolging van de fles. Ik kan hem net grijpen. De 

ouders realiseren zich dan pas dat ze voor een waterfles bijna een kinderwagen hadden 

opgeofferd. Ze kunnen de humor er wel van inzien en zo zijn we allen vrolijk in Florence. 
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DEURKLOPPERS, FAKKELDRAGERS, PAARDEN PINNEN EN –RINGEN EN COMBINATIES  
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SIENA: 14 JUNI 

De hotelier is heel duidelijk. Siena doe je niet met openbaar vervoer, maar met de auto. Dan 

heeft hij ook nog een plek op de heen- en de terugreis voor koffie en diner. 

Nu heb ik het, als al gemeld, niet zo op rijden in Italië. De snelwegen zijn niet geweldig 

onderhouden, en de op- en afritten volledig gebaseerd op een gemiddelde snelheid van 

80km/uur en de Fiat 500, het 

oorspronkelijk model.  

Daarvan kan je er vier uit onze 

Passaat halen. En je mag hier 

130 km/uur. Als het woord 

“anticiperen” al in het Italiaans 

bestaat, heeft het geen 

relevante betekenis voor de 

weggebruiker. Die denderen 

gewoon door in de snelheid die 

hen uitkomt, het is niet hun 

probleem dat je een snelweg op 

of af wilt. Zo kan je 120 rijden en 

door een bus worden ingehaald, maar 50-60 op de snelweg wordt ook niet als vreemd 

ervaren, zolang je in de rechterbaan blijft.  

Maar goed, de hotelier is zeer overtuigend en dus vertrekken we bijtijds richting 

Monteriggioni voor een kop koffie. 

Monteriggioni is een middeleeuws kasteel op een heuvel in het Toscaanse landschap, dus 

tussen de heuvels en de wijngaarden. Het kasteel is gebouwd met de gedachte dat het 

onneembaar was. Niet 

dus, maar het heeft 300 

jaar geduurd voor 

ongewenste bezoekers 

binnen waren. De 

oorspronkelijke vorm met 

stadsmuur en torens is 

nog helemaal intact, al 

hebben ze de torens 

ingekort toen het buskruit 

in zwang kwam. 

En we moeten zeggen, de 

koffie is perfect. Nu is 
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Italiaans volgens ons een van de weinig talen waar een woord voor professionele 

koffiezetter bestaat, de “Barista”, dus je mag er wat verwachten. 

Siena is ook prachtig. Gebouwd op een aantal heuvels, met weer een centraal plein en een 

Duomo. Het centraal plein is al eeuwenlang eens per jaar de plek waar de paardenrace 

wordt gehouden. Ongezadelde ruiters van de verschillende wijken strijden hier tegen elkaar. 

Het zal dan ook niemand verbazen dat er overal in de stad haken in de muren zitten om 

paarden te parkeren. Het plein wordt gedomineerd door een groot stadhuis met een grote 

toren. 

Nelleke vindt op de valreep nog een breiwinkel waar ze souvenirgaren kan kopen, en ik 

besluit dat het beste plekje om de Duomo te bekijken een stenen bank aan de overkant van 

het plein in de schaduw is. Met wat langgenoten bespreek ik op mijn gemak het gebrek aan 

wateroverlast waar de rest van Europa onder lijdt en de voordelen van het zitten in de 

schaduw. 

Geheel in de stemming van het lui zijn dalen we met de roltrap (“ESCALATORE 

ELECTRICA!!!”, zoals 2 kleine jongentjes blij blijven brullen) en zetten koers richting San 

Gimignano. 

Ook dit is een 

ommuurd 

middeleeuws dorp, dat 

volgens verhalen 100 

torens heeft. Nu is dat 

zwaar overdreven, 

maar 100 

toeristenwinkels 

hebben ze wel, en ook 

vele restaurants. We 

blijven er veel langer 

dan gepland, eten er 

smakelijk en hebben 

een good time in general. Bij terugkeer in Prato is er een prima parkeerplek net voor het 

hotel. Soms is het leven heel overzichtelijk. 

PRATO – SELVA DI CADORE: 15 JUNI  

We zijn het niet eens over de vertrektijd. Als mijn tijdberekening zegt dat het zeven uur is, 

beweert de klok van Nelleke dat het vijf uur is. En ze is geen ochtend mens. 

Toch rijden we rond 8.30 naar de Dolomieten, ca. 400 km verderop. Het weerbericht belooft 

regen, onweer en aanhoudende neerslag. We moeten toegeven dat we ergens onderweg 

twee regendruppels tegen komen. 
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In Selva di Cadore houdt het weer zich niet aan de voorspellingen. Het is er heerlijk. Het 

hotel is ook prima, maar wordt duidelijk gerund door een paar starters. Zij is 

kunstschaatskampioene, die wat talen spreekt, hij is goed in het naar haar wijzen. 

Eerst overwegen we in dit hotel te eten, ze hebben een enorme eetkamer, en het menu ziet 

er prima uit. Nadat we een flora-wandeling rond het hotel hebben gemaakt bekijken we de 

kaart nauwkeuriger. Het blijkt een lijst van menu’s bij de diverse buren te zijn. We nemen 

Restaurant Dolomiti, alleen al om de betrouwbare naam. Er is veel volk, waaronder de 

uitbaters van ons hotel. 

Even maken we ons zorgen of 

we nog wel naar binnen kunnen 

bij terugkeer. Daar is goed over 

nagedacht. Op de voordeur 

hangt het volgende briefje:  

Bij binnenkomst vinden we op 

de balie een a4’tje van Google 

translate. Ze zijn enthousiast, maar snappen doen ze het nog niet. 

Bij de deur word ik aangehouden door drie fietsers, jawel, of ik even de groepfoto wil 

maken. Op mijn vraag of ze veel hebben gereden is het antwoord “Far to much, but is was 

an epic day”. Ik leg het graag voor ze vast.  

SELVA DI CADORE: 16 JUNI. 

We schuiven een slecht ontbijt naar binnen, wat we wegspoelen met idem koffie. Er zijn drie 

kamers verhuurd, en wij raken in gesprek met onze buren uit Colorado. Zij zijn onderweg 

naar Venetië. 

Wij hebben bedacht dat 

we naar “Passhöhe” 

terugrijden, om daar te 

wandelen. We komen 

niet ver, er is een 

wielerwedstrijd. Een 

vrijwilliger met geel 

hesje en stopbord staat 

te zwaaien. We 

informeren hoelang het 

feest gaat duren. Hij 

steekt zijn duim omhoog 

en roept “Una!”. We 

besluiten eerst maar 
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eens koffie te nemen op het terras van het hotel naast dat van ons. Daar is bovendien een 

internet verbinding. 

We krijgen de kans om een half uurtje te kijken naar mannen die van een berg afrijden. Na 

enige tijd komen er ook motorrijders bij. Als we de eerste auto’s zien informeren we naar 

eens naar “una”. Is dat “een uurtje” of tot 13.00 uur? De weg blijkt vrijgegeven en we 

worden zeer enthousiast nagezwaaid met het stopbord. Bedank voor de medewerking, 

toerist! 

 Het vrijgeven blijkt formeel juist, 

maar in praktijk is rijden nog 

steeds levensgevaarlijk. In het 

weekend scheurt de Italiaan tegen 

de berg op, en er weer van af. Per 

motor of fiets, dat maakt ze weinig 

uit. Maar wel met zijn allen. De 

meesten rijden heel goed, maar er 

is een groep die de ideale lijn 

aanhoudt, zonder rekening te 

houden met het tegemoetkomend 

verkeer.  

Op de Passo Staulanza is er zelfs een stempel- en ravitailleringsstop voor een grote 

toertocht. (Het is ook een top uit de Giro d’ Italia). Met wat moeite kunnen we de auto toch 

kwijt, waarna we tagliatelle eten in het restaurant op de bergpas voor we aan een 

bergwandeling van een paar uur beginnen. Nelleke maakt er prachtige foto’s van de flora. Bij 

terugkeer kennen de heren Kool de code van het hotel nog steeds, zodat we ongestoord 

naar de kamer kunnen.  
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SELVA DI CADORE – STALL IM MÖNTALL: 17 JUNI 

 De volgende ochtend zijn we de enige gasten. Het kost dan ook wat tijd het hotel te 

verlaten, maar uiteindelijk weten we af te rekenen. We rijden de ca. 180 kilometer in een 

paar uur. Het is een bergetappe met een stop boven de 2000 meter waarna we via Cortina d’ 

Ampezzo (Olympische winterspelen 1956) naar Oostenrijk rijden.  

 Via Lienz komen we al snel bij Stall im Möntall. We hebben dan de mooiste vakantierit tot 

nu toe achter de rug met veel stops. Maar even een zijsprong. 

Ik weet van planten. Ik kan een larix van een eik onderscheiden “from a long long 

way away.. 

Ook het onderscheid tussen een pos en een baars gaat moeiteloos. Het onderscheid 

tussen een oud en een nieuw gebergte is voor mij een peulenschil.  

Maar er blijken mensen die het verschil kunnen zien tussen een Dolomiet van een 

Alp of een Rocky Mountain. Vorig jaar hebben we zelfs gemerkt dat er Amerikanen 

zijn die de Appalachian Mountains probleemloos in onderdelen uiteenhalen en 

benoemen. “Dat zie je toch aan de scherpte van de punt” of “Er ligt meer gruis” en 

“de kleur is anders”. De essentiële verschillen van de Italiaanse, Oostenrijkse, 

Zwitserse en Franse Alpen zit bergenkenners in het bloed. 

Voor mij is een berg een dik stuk steen. Soms met plooien, Soms met koeien. Met bel, 

dat hoor ik dan weer wel.  

Ik weet niet van bergen. 
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WAT FLORA FOTO’S UIT DOLOMETEN EN ALPEN   
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Stall im Möntall heet vooral “im Mölltall” omdat het anders helemaal niet terug te vinden is. 

We zitten op “20”. Stall is te klein om straatnamen te hebben. Eigenlijk is het enige wat het 

dorp heeft de doorgaande weg naar het volgende dorp. En bergen om zich heen. Veel 

bergen. Nelleke, die van bergen weet, probeert me fanatiek het verschil tussen die ene 

Dolomiet, en de aangrenzende bergen aan te praten. Dat zijn dus Alpen. We doen een 

rondje door het dorp, langs de rivier de Möll. Omdat dit een behoorlijk rondje is blijft er 

alleen beperkte rusttijd over voordat we aan tafel kunnen. Na twee happen besluiten we 

hier morgen weer te eten. 

STALL: 18 JUNI 

Het verhaal van vandaag kan kort zijn. Allereerst moet je Oostenrijkers onmiddellijk vertellen 

dat “DER ARTZT” je alcohol en suiker heeft verboden. “DER ARTZT” is heilig, en het voorkomt 

dat ze je een eindeloze stroom Jam, Törte, Schnapps, Bier, Eis und Mozartkügln proberen 

aan te praten. Bij het ontbijt is dan ook meer dan voldoende hartigheid en een lekker 

gekookt eitje. 

Nelleke probeert me nu proefondervindelijk het verschil tussen bergen uit te leggen. Dus 

lopen wij tegen een Alp op. Samenvattend: je krijgt het er warm van, je krijgt er dorst van, 

de flora langs de weg is fantastisch, de bovenkant van de berg is wit en je komt er nooit, 

want er is altijd weer een bocht. 

Ik vergelijk de ervaring van deze Sonnberg met de Staulanza: je kreeg het warm, was blij met 

het meegenomen water, 

de flora langs de weg was 

fabelachtig, de bovenkant 

van de berg was wit en we 

kwamen daar niet uit, 

want er was altijd weer 

een bocht.  

Vanaf nu neem ik, als het 

om bergen gaat, mijn 

toevlucht tot “Snaps 

kieken” zoals mij collega 

uit de Achterhoek altijd 

zei.  
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Verder lopen we inderdaad drie-en-een half uur de berg op en af. Onderweg lunchen we 

met de inkoop die we bij de Spar in het dorp hebben gedaan. Halverwege is een klein dorpje, 

dat wat mij betreft de prioriteiten niet helemaal juist heeft. Men heeft er wel een kapel voor 

ca. 5 personen, maar een eenvoudige uitbater voor al uw koffie en ijs ontbreekt. 

Bij terugkeer rusten we wat uit, en net als we weer op gang willen komen barst er een 

onweer los. Niet dramatisch, maar voldoende om wandelen te schrappen (Dank, weergoden, 

dank!). 

Dus rijden we naar Rakowitzen, een niet bestaand dorp aan de Möll, waar men in ieder geval 

koffie schenkt. Die Stube ligt aan een leuk meertje waar je veel forellen ziet zwemmen. 

Natuurlijk denk ik onmiddellijk aan mijn duikuitrusting, maar het ziet er wel heel ondiep uit.  

Als alternatief besluiten we met de auto de wandeling over te doen. Dat scheelt tijd, en het 

uitzicht nog hoger is de moeite van de rit zeker waard. Het is uiterst bevredigend dat we het 

grootste deel van de route toch al gelopen hadden, en dat we ook nu de sneeuw niet halen. 

Als we een uurtje terug zijn meldt Nelleke dat haar oren nu ook beneden zijn. Dat is heel 

goed, want dat ze niet kan klaren blijft toch een probleem in deze bergen. Ook zegt ze me 

dat ik nooit, maar dan ook nooit meer ja mag zeggen als ze met een auto over een berg wil. 

De haarspelden waren toch wat erg veelvuldig. Ik zeg niets toe. 

Wel halen we nog wat leeftocht voor onderweg in de plaatselijke Spar. Achter in de zaak zit 

een man. Evenals vanochtend, toen zat er zelfs een groepje. Als we aan de praat raken wordt 

duidelijk waarom Stall geen kroeg heeft. Men heeft het drankenpad van de plaatselijke Spar. 

En wij maar denken dat Nederland uniek was met zijn bierschuren.  

STALL (IM MÖNTALL) – ST. STEFAN (IM ROSENTALL): 19 JUNI 

We beginnen met 

andermaal een heerlijk 

ontbijt. Dan is het 

afrekenen. We hebben 

niet gevraagd naar de prijs 

van de maaltijden ’s 

avonds. Eten moet je toch, 

en op die berg staat alleen 

de kapel. 

De hoteleigenaresse legt 

wat schuchter voor dat de 

totale rekening met 38 

euro is verhoogd. Voor 

maaltijden en drank. We 
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zijn verbijsterd. Da’s nog geen €10 pp per twee gangen menu met drank en koffie toe. Oké, 

ik dronk melk, maar dan nog. 

We vertrekken met temperaturen die de 30oC al snel halen, en uiteindelijk rond 

lichaamstemperatuur blijven steken. De rit is ca. 300 km, vooral omdat de TomTom de weg 

slecht schijnt te kennen. De tussenstop maken we, op advies van Sea Rotmann en Marianne 

Osterkorn in Klagenfurt. Iedereen moet daar heen, en “de lintworm” gezien hebben. Nu is de 

lintworm een draak, en het beeld er van staat al honderden jaren op de Neue Platz. De fabel 

moet iets als Dikkertje Dap zijn, en als je die achtergrond mist blijft het een lomp groot stuk 

steen. 

Wel is een herstelbedrijf de staart van de draak aan het restaureren. Die wordt in keukenrol 

ingepakt, en geeft het beest iets zieligs. Verder is het een zeer Oostenrijkse stad, waarin het 

leuk is een uurtje rond te lopen. 

Een paar uur later eindigen we in St. Stefan. Aanmerkelijk groter dan Stall, maar nog steeds 

zo klein dat de toevoeging “Im Rosentall” zinvol lijkt. 

We lopen het dorp, dat in een “Limburgs” heuvellandschap ligt, een keer rond; bewonderen 

de rozentuin en eten ijs en een broodmaaltijd bij Buschenschank Nagl-Hiebaum. Dit eist wat 

uitleg. We hadden naar een Heuriger gewild. Een Heuriger is het compromis tussen de 

Oostenrijkse staat en hun wijnboeren. De boeren vinden dat ze hun product aan de 

achterdeur mogen verkopen, en dat de betere tussenhandel niet nodig is. En dat daar best 

een stukje kaas bij mag. Of worst. Of een schnitzel met friet. En dat belasting daarover 

betalen onzin is, want ze zijn geen restaurant. De staat verdient al genoeg aan de wijn. De 

staat vindt het verkapte horeca en probeert het aan banden te leggen.  

Nu is er een regeling dat ze 

eigen producten gedurende 

een beperkte tijd mogen 

verkopen. Zeker als ze 

volledige maaltijden serveren 

dienen ze meer dicht dan 

open te zijn. Dat zijn de 

Heuriger. De Buschenschanks 

zijn veel vaker open, maar die 

mogen alleen koude 

gerechten serveren. Daar geen 

van hen een koffieplant heeft 

staan is het schenken van het 

laatste in ieder geval 

verboden. 
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Nagl-Hiebaum, onze Buschenschank, serveert in ieder geval een uitstekende broodmaaltijd 

met salade en veel kaas en worst voor een paar euro. Ze hebben een wijngaard, maar 

varkens kunnen we niet ontdekken. We besluiten dat het waarschijnlijk zo is dat je, als je 

iemand kent die een varken heeft, mag zeggen dat dat een lokaal product is. En dus mag het 

op het menu. 

Wij eten er in ieder geval goed van. Met Duits redden we ons veel beter dan met Engels in 

Italië. Alleen gebiedt de eerlijkheid me het volgende te vertellen. Nelleke is groot liefhebber 

van de facebook pagina “Make that the cat wise”, een pagina opgedragen aan het Engels 

door Nederlanders. Als ik nog even doorga in het Duits voorzie ik ook een stralende 

toekomst voor de pagina “Macht dass der Katz weiß”. 

Na toch nog een kop koffie zit de dag er op. Het is lang genoeg warm genoeg geweest. 

GRAZ: 20 JUNI 

Na veel wikken en wegen pakken we de auto naar Graz. We hebben serieus overwogen om 

de bus te pakken, maar het dreigt heel warm te 

worden en dan is een bus niet per definitie een feest. 

Graz is de 2e stad van Oostenrijk, maar stelt niet heel 

er veel voor. Ze hebben er een oud centrum en een 

heuvel met daarop een kasteel. 

We beginnen er met winkelen. Nelleke scoort wol en 

we komen een schoenenwinkel tegen. Hier lopen we 

tegen een cultureel verschil op. Italië is het land van 

design in het algemeen, en leer, en vooral leren 

schoenen in het bijzonder. 

We lopen al jaren op Ecco’s, waarvan het 

hoofdkantoor in Milaan staat. In de zomer lopen we 

graag op sandalen. Een bediscussieerd product, maar 

een discussie waar je als 60’er volledig buiten kunt 

blijven. Net als Uggs, Klompen, Crocs en jasjes met 

een overmaat aan zakken, waarin het zo heerlijk 

zoeken is. Gewoon dragen en blij kijken. Ik doe het nog iets onwennig, maar het gaat me 

steeds beter af. Blij dragen wat je prettig vindt. Binnenkort zelfs weer een baard. 

Terug naar de schoenen. Mijn sandalen bevallen me niet. Ooit eens meegenomen bij de 

Decathlon, maar het zijn geen Ecco’s. Te weinig stabiliteit rond de enkels, na zo’n drie uur 

lopen toch irritatie en vermoeidheid. 

De oplossing is simpel. Je stapt een Italiaanse schoenen zaak in en… je stuit op een cultureel 

verschil. Hoewel de Romeinse senaat volgens overlevering eeuwen geleden al op sandalen 

Nog een een Katz-Weiss, om 

aan te tonen dat we blijven 

oefenen: 

Wir varen eine Uhr na Gras 

und wir slag obers obst 

Schloss zu geraken. Dan 

kriegst du schön aus blick! 

(We rijden in een uur naar 

Graz en slagen er in boven op 

bij het slot te komen, Dan krijg 

je een mooi uitzicht) 
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liep, is het voor de huidige Italiaan het equivalent van geitenwollen sokken. Als 

vrijetijdsschoeisel geven ze de voorkeur aan een soort instappers van flodderleer met een 

vet lederen veter in afwijkende kleur, met kwastjes. Die dienen nergens voor, maar staan 

“kek”. De flodders zijn in iedere ongewenste kleur te krijgen. Sandalen zijn er alleen voor 

kinderen. Hele kleine kinderen. 

Hier in Oostenrijk stappen we een schoenenwinkel in, waar door verschillende Italiaanse 

merken prachtige 

sandalen worden 

aangeboden in 

uiteenlopend design 

en uitdagende 

kleurencombinaties 

voor man en vrouw. 

Bij de Oostenrijker 

zakt de Lederhöse af 

als hij denkt aan het 

lopen op flodderleer 

met showkwast. Dit 

volk gaat massaal 

voor de betere 

sandaal. Gelukzalig 

doen wij mee. Rare 

jongens die Italianen. 

In een ding slagen we niet. Door een stommiteit ben ik mijn wandelstok kwijt. Nu wil in een 

nieuwe, maar de Intersport XL doet alleen aan 

paren. Dat ik er één wil wordt met de grootste 

minachting begroet. Iedereen weet toch dat 

stoksjokken met twee stokken gaat? Voorlopig denk 

ik aan het fotograferen en wil ik er echt maar één. Ik 

ben geen jongleur! 

Na het winkelen lopen we langs de Grazer Energie 

Agentur. Ik kan het niet nalaten om even binnen te 

stappen. Als ik de vrouw die ons te woord sta vertel 

dat ik Herrn Papousek al jaren ken wordt hij even uit 

een vergadering gehaald. Het enthousiasme 

waarmee hij ons begroet stelt mevrouw zeer gerust. 

We blijven niet te lang, niet iedereen kan tenslotte 

vakantie hebben ☺. 
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 De wandeling gaat verder langs oude typisch Oostenrijkse gebouwen. Die afwisselend 

provinciehuis, kerk of gewoon oud zijn. Uiteindelijk komen we bij het slot. Dat staat op een 

heuvel en bij 38oC is dat geen eitje om naar toe te klimmen. De tip van Sea om het toch te 

doen blijkt zeer de moeite. Vanaf de heuvel kan je de hele stad overzien. Eigenlijk nog 

mooier dan in Florence het geval was, omdat de heuvel hier meer centraal ligt. 

We kunnen onze terugweg nu ook goed plannen. Het eerste doel is het moderne kunst 

museum. Met zijn prachtige vorm. 

Het valt tegen. Twee van de drie-en-een halve etages zijn dicht. En op de etage die wel open 

is staat het werk van Heimo Zobernig. Kenners krijgen bij het horen van de naam mogelijk 

spontaan tranen in hun instappers van flodderleer met mode-veter, maar ik vind het niets. 

De man maakt grote doeken in grijs, blauw of gebroken wit en noemt die dan, waarschijnlijk 

na lang nadenken, “untitled”.  

De man achter de kassa heeft ons twee dingen verteld: “fotograferen mag, maar zonder 

flits” en “Voor € 3,- kan je schuin aan de overkant nog meer airconditioning kopen”. 

Om met het eerste te beginnen, ik maak een aantal foto’s, waarbij we steeds zeer hinderlijk 

worden gevolgd door de Oostenrijkse zusters van BASTA. Mogelijk vervelen die zich kapot, 

omdat iedereen probeert om de koelte te zoeken, maar als betalende klant hebben we recht 

rondlopen met gewone airco en niet die met het gehijg van een suppoost in je nek als 

toevoeging. 

Bij het fotograferen ben ik vooral op zoek naar het vastleggen van een goed beeld van het 

gebouw. Ik waardeer in Zobernig dat hij de troep weet te verkopen, maar verder heb ik er 

helemaal niets mee. Op enig moment schiet de suppoost toe: “Dat mag u niet fotograferen”. 

Met een nadruk die er op wijst dat we een millimeter van standrechtelijke executie zijn 

verwijderd. Nu is onder normale omstandigheden Nelleke de meegaande van ons tweeën, 

en ik degene die discussie aan gaat. Maar we komen van een heuvel af, bij 38oC. En haar 
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Duits is veel beter dan het mijne. Ze schiet onmiddellijk in de “ik lust je rauw stand”. 

Normaal zou ik wel geïnteresseerd zijn geweest in de geestelijke schade die ze had 

aangericht, maar ik kom tot de conclusie dat ik het ene doek toch niet van het andere kon 

onderscheiden. Bovendien komt de suppoost met de uitleg dat het ene grijze vel niet van 

hun is, de anderen wel. Ze staat er op mee te kijken als ik de foto verwijder. We zijn klaar 

met het museum, drinken een kop koffie en denken aan die andere uitspraak: Voor € 3,- kan 

je schuin aan de overkant nog meer airconditioning kopen. 

Aan de andere kant van de rivier, die de stad doorsnijdt, ligt het universiteitsmuseum 

“Joanneumsviertel”, een gebouw dat net een jaar open is en een moderne kunst, een 

natuurhistorisch, een geologisch en een alternatieve energie afdeling kent. We leggen aan 

de kassa uit dat we, op advies, drie euro verkoeling willen. Deze mensen hebben wel gevoel 

voor humor, en alles wordt geregeld en uitgelegd. 

De moderne kunst is gewoon heel erg goed. Er lopen verschillende tentoonstellingen 

tegelijk, waaronder een decor en kleding tentoonstelling van modern toneel en een 

overzichtstentoonstelling van Wilhelm Thony. 

De andere musea zijn “conservatief”: geen interactie met de bezoeker en veel vitrines, maar 

hele mooie collecties, waaronder een viertal Blaschka’s7. Verkoelt en tevreden gaan we 

terug naar de auto. We rijden wat rond in de “Weinstrasse” onder de stad en eindigen in een 

Thermenschenke. Het 

verschil met een 

Buschenschank krijgen 

we niet scherp. Alleen 

dat het heel rustig is 

en een oude 

Oostenrijker het over 

zijn hond heeft. 

Althans, daar zijn we 

het over eens 

geworden, want op 

dat dialect kan je een 

spijker krom slaan. 

  

 
7 Leopold en Rudolph Blaschka maakten in de 19e eeuw glasblaas modellen van zeedieren. Op dit moment werk 
ik aan een artikel voor “Onderwatersport” rond dit onderwerp. 
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TRAGÖß: 21 JUNI 

Vandaag is Henk jarig. Eerst gaat er een 

digitale kaart heen, voor we ontbijten. Dat 

laatste is hier niet even eenvoudig. De 

eigenaresse van Gasthaus Schlögl is zo 

overijverig om het je naar de zin te maken, 

dat ieder stukje kaas, bakje yoghurt of 

gekookt ei uitvoerig bediscussieerd moet 

worden. Bovendien heeft ze last van een 

(verwijderde) schildklier, dus ze is reuzen 

vergeetachtig. Daarnaast sleept ze met 

brochures en kaarten, maar ze is te ijdel om 

haar broodnoodzakelijke leesbril op te 

zetten, zodat advies in een semi staat van 

paniek wordt gegeven. Met internet en het 

vermogen van Nelleke om in no-time grote 

hoeveelheden informatie op te slaan komen 

we een heel eind.  

Daarmee wordt het plan voor vandaag 

getrokken: het is de laatste (halve) dag 30+, 

dus tijd voor duiken en verkoeling. Van Sea hadden we de naam Grüner See al 

doorgekregen, en dat blijkt een gouden tip. Het is even rijden, maar het is zo rustig dat 

Nelleke Henk ondertussen kan bellen, voordat we tussen de Alpen eindigen. 

Het meer is voor de diepte sterk afhankelijk van het smeltwater. Op dit moment is het 7 

meter diep, en kan je onder 

water tientallen meters 

kijken. Er wordt veel 

gedoken door de 

Oostenrijkers zelf. Met 9oC 

in een 3 mm pak is het niet 

echt warm, maar uiteindelijk 

is er toch een leuke duik te 

maken. 

 Na afloop bestel ik bij het 

restaurant annex 

duikcentrum een kopje 

soep. Met een terrine van 

meer dan een liter heb ik 

voorlopig geen honger meer. 
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Rond het meer is het prima wandelen, met een zeer gevarieerde flora, met verschillende 

orchideeën soorten. Het blijft, tegen de voorspellingen in, onveranderd warm, we eindigen 

de dag dan ook met een enorme hoeveelheid ijs om de verjaardag van Henk extra te vieren. 

Bovendien hebben we bij de Buschenschank wijn ingekocht. De plaatselijke bevolking lijkt te 

willen variëren op Game of Thrones: “You know nothing, Nelleke Kool”. Maar die stelt 

terecht dat het enige wat telt is wat zij lekker vindt. En zo verdwijnen 12 flessen witte wijn 

met kroonkurk in het vooronder van de auto. 

ST. STEFAN – PÖCHLARN: 22 JUNI 

Tijd om naar het volgende hotel te vertrekken. De waardin holt nog harder heen en weer en 

levert op verzoek stapels kranten om de wijn in te verpakken. We worden uitgezwaaid, 

vooral nadat blijkt dat we voldoende cash hebben om af te rekenen. Aan plastic doet ze niet. 

We nemen de lange route van St. Stefan naar Pöchlarn. Dat wil zeggen, eigenlijk is het maar 

260 km, en de 10 km tunnel bij Graz schiet lekker op, maar we doen ook een deel Alpen 

route. Ik wil onderweg stoppen in de Erlaufsee voor, jawel, weer een duik. 

Bij aankomst staan al verschillende lieden zich om te kleden. Om hier te duiken moet je lid 

worden van de Oostenrijkse Duikbond, en dat kan een paar honderd meter terug bij 

“Duikshop Harry”. Geen probleem, geld afdragen, brevet opgeven en ik mag een jaar duiken 

in Oostenrijk.  

 Inmiddels is me duidelijk dat Oostenrijkers nog steeds gaan voor strepen en balken, dus ik 

vul bij bevoegdheid “CMAS-IC” in. Alles is onmiddellijk in orde. 

Als we nog geen vijf 

minuten op de plek staan 

stopt er autootje waar een 

indrukwekkend figuur uit 

stap. Hij stelt zich voor 

“Harry, eigenaar 

duikshop”. Of ik toch maar 

vooral de kaart goed in de 

auto wil leggen en verder 

kan hij me met alles 

helpen. Dat kan-ie niet, 

maar het is zeer 

vriendelijk. 

De wand van het meer is 

een voortzetting van de 
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berg. Dat wil zeggen dat het vrij stijl naar 38 meter gaat. Zover laat ik het niet komen. Na een 

meter of 20 heb ik het gezien. Het leven zit in de bovenste 4 meter. En heel veel. Het is een 

prachtige duik. 

Na de duik rijden we door, terwijl ik lunch met de resten van Jausen. Dat staat gewoon voor 

snacks. Gisteren hadden we in de Buschenschank ons bord niet leeggegeten, en werden 

verplicht tot een doggy-bag. Ik heb er nu geen spijt van.  

Daarna gaat de rit naar 

Pöchlarn soepel. Het dorp 

stelt niets voor, maar is 

aanmerkelijk groter dan 

Klein-Pöchlarn, dat aan de 

overkant van de Donau ligt. 

Het hotel scoort niet hoog 

in onze “zuivere 

wetenschap”. Er is wat 

cultuur in de vorm van het 

geboortehuis van 

Kokoschka, en er is wat 

aandacht voor het feit dat 

het dorp een rol speelt in 

de Ring des Nibelungen, maar verder heeft het alleen de Donau die door de plaats stroomt.  

Nu kan je dan nog steeds een wereldhotel beginnen, en 

dat zal tientallen jaren geleden ook wel de opzet zijn 

geweest. Hoewel de eigenaren en personeel 

doorwerken, is het hotel inmiddels vuil en doet de 

rustieke versiering het niet echt meer. We slapen 

bijvoorbeeld met beide ramen wijd open om een beetje 

lucht te hebben. We doen dat in een bed dat zo laag is, 

dat de matras net zo goed direct op de grond had 

kunnen liggen. 

We eten er, en dat is een goed moment om eens stil te 

staan bij de Oostenrijkse keuken. 

Laten we positief beginnen. Hun taarten zijn beroemd. 

Ook is dit land een absoluut veilige zone als het gaat om 

koffie drinken. Keurig glaasje water erbij, voldoende 

sterk, niets op aan te merken. 
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 De goulash hebben ze van de Hongaren gejat, maar ook dat doen ze redelijk bekwaam. 

Jausen, in plaats van een schaal bitterballen, is 

even wennen, maar het heeft onze voorkeur. 

Het wordt minder als het om chocolade gaat. In 

plaats van de eerlijke pure plak, gaan ze voor 

een half product met vulling dat Mozart Kügeln 

heet. 

Wat de warme maaltijd betreft is de trots de 

Wiener schnitzel. Dit stukje vlees in een laagje 

paneer is inderdaad goed te eten. Alleen zijn de 

Oostenrijkers een gul volk. De maaltijd moet 

stevig zijn. Dus het plakje vlees wordt al snel een 

stevige plak, en het laagje paneer een 

omvangrijke korst. 

De volgende stap is dat dit gerecht de 

Oostenrijkse keuken is gaan domineren. Wij 

nemen een Cordon Bleu. Dat is hier dus een 

Wiener Schnitzel, met een flinke plak ham en 

een dikke plak kaas. Om de verhoudingen te 

laten kloppen met de Wiener Schnitzel gaat er vervolgens een muur van paneer over heen. 

Hetzelfde doen ze ook met kip, kalkoen en snoekbaars. 

Gekookte groenten zijn groenten dit hebben gezwommen in kokend water. Niet meer, maar 

ook niet minder. Nee, wat de totale smaak betreft hoeft men niet verbaasd te zijn dat 

Oostenrijkers als een van de laatste Europese volkeren nog volop roken tijdens het eten. De 

smaaksensatie van hun nationale keuken kan het lijden. 

Wat onze dag invulling betreft: naast de duik is er alleen ruimte voor een korte wandeling 

door het dorp. Meer is er ook niet mogelijk, tenzij je meerdere rondjes wilt doen. Een 

enorme onweersbui houdt ons er van af. 

MELK: 23 JUNI 

We zijn in Pöchlarn geëindigd, omdat het 10 kilometer van Melk ligt. Zo’n 25 jaar geleden 

zijn we daar al eens langs gescheurd, en hebben we vanaf de snelweg de abdij op de heuvel 

bewonderd. 
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Later, tijdens de cursus 

kunsthistorie, is ons 

luid en duidelijk te 

verstaan gegeven dat je 

niet aan Melk voorbij 

rijdt. Daar stop je, en 

bewonder je het 

klooster. 

Dat advies ging gepaard 

met veel mooie foto’s, 

dus het stond hoog op 

onze bucket list8. 

Het eerste wat bij 

aankomst opvalt, is dat 

er meer mensen het advies geven om naar Melk te gaan. Met busladingen worden de 

bezoekers aangevoerd. 

In praktijk valt het mee. Allereerst zijn er de afhakers, zoals de groep Groningers die we 

tegen het lijf lopen: “Goan we hier in?” “Nâh, doar hewwen gien tiet voar!” 

Dan zijn er de groepen die de trappen zien en denken “vanaf de parkeerplaats heb je een 

perfect overzicht over het geheel” en er zijn de groepen met gids annex schapenhond die 

stelselmatig worden voortgedreven. 

Wij moeten wat duwen tegen een groep Japanners en dodelijke bikken werpen op Fransen 

die willen dat we 

volstrekt zwijgen in 

de aanwezigheid van 

deze zonen van de 

Zonnekoning, maar 

verder kunnen we 

tamelijk 

probleemloos 

rondlopen. 

Ok, als er iemand 

flitst komen ze eerst 

bij mij langs, maar 

dan is het even tijd 

voor veel en 

 
8 Oke, die hebben we niet, maar nu ik net 60 ben wordt het er zo langzamerhand tijd voor. 
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vloeiend Engels en dan is dat ook wel weer geregeld. 

Het mooie van Melk is dat ze eeuwen geschiedenis en prachtige eeuwenoude objecten 

modern weten te presenteren. Daarbij lopen het kloosterleven, het geloof en de huidige 

functie als museum, voorlichtingscentrum en school naadloos in elkaar over. 

De bibliotheek is zeer indrukwekkend, de kerk volkomen over de top. Het goud loopt hier 

bijna letterlijk van de muur. De macht die ze eeuwen hebben gehad heeft ze klaarblijkelijk 

geen windeieren gelegd. Bovendien heeft een beetje een katholieke kerk een (stukje) 

heilige. In Melk geeft men de hand weten te leggen op twee skeletten uit de Romeinse 

catacomben, waarvan met het vermoeden heeft dat ze afkomstig zijn van de eerste 

Christenen, en dus heilig. Ze liggen mooi (en vooral duur) aangekleed in glazen kisten in de 

kerk. De aanduiding “die dooie” is niet erg heilig, en dus heeft men ze Duitse namen 

gegeven. De één heet Friedrich, de ander heb ik niet kunnen vinden. 

De omringende tuinen zijn deels opgeofferd aan de parkerende toerist, maar de kleine 

kruidentuin is prachtig, met goede voorlichtingsborden. 

Kortom, vanaf nu 

raden wij ook 

iedereen aan om 

Melk te bezoeken. 

Volgens de 

weerprogramma’s is 

het nu rond de 18oC 

en regent het. 

Uitgaande van het 

betrouwbare 

Nederlandse 

buienradar heb ik 

dan ook een lange 

broek aan gedaan. 

Mis dus. Tegen de 

30 en stralend blauw. En dan te bedenken dat we een combiticket hebben gekocht om ook 

Schallaburg te bezoeken. 

De rit er heen is te kort om af te koelen, dus puffend van de hitte klimmen we de heuvel van 

het renaissancekasteel op. Het kasteel is al heel oud, maar in WOII in de puin gegooid. 

Bovendien is het renaissancedeel tegen, en op het oude middeleeuwse kasteel gezet. Het is 

nu volstrekt onduidelijk wat echt en wat fake is, maar met de Chinese wijsheid: het is naar 

origineel ontwerp, dus oud, bekijken we het geheel grondig. 
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Schallaburg heeft jaarlijkse thema tentoonstellingen is ons in Melk verteld, en daarom altijd 

leuk. Dit jaar is dat een India-tentoonstelling. India in de geschiedenis, grote lijnen over 

bevolkingsgroepen, religies etc. Het zit goed in elkaar, maar omdat wij hier echt voor 

Oostenrijk zijn voelt het wat vreemd aan. 

’s Avonds eten we in Melk. Het heet Stadsheuriger, maar is gewoon een goed restaurant. We 

doen nog een rondje door het centrum en dan zit ook Melk er op. Er vormen zich weer 

donderwolken, we zijn benieuwd of het weer nu echt breekt. 

Morgen naar de laatste stop in Oostenrijk. 

PÖCHLARN – SANKT GILGEN: 24 JUNI  

De 190 kilometer naar 

Sankt Gilgen in de 

provincie Salzburg zitten 

er voor de middag op. 

We zitten in Gasthof 

Gamsjaga. Dat klinkt een 

beetje als een Egyptische 

badplaats. Er zijn 

overeenkomsten en 

verschillen. Wat de 

overeenkomsten betreft: 

Gamsj, Hurg en Saf 

eindigen allen op aga. En 

ze liggen aan zee, maar 

daarbij moet worden 

aangetekend dat de Wolfgangsee wel zo wordt genoemd door Oostenrijkers, maar gewoon 

een zoetwatermeer is. 

Je kan er duiken. Zo zit tegenover ons Gasthof een duikschool annex vulstation. Zelfs 

bootduiken is overal een optie. Maar daarmee houden de vergelijkingen wel op. 

Safaga en Hurgada zijn overwegend droog en warm, Gamsjaga is vandaag nat en koud. Lees 

heel nat en stevig fris. We besluiten dan ook dat vandaag een “we doen sloom” dag is. 

Het Gasthaus heeft goede koffie en een prima keuken, dus je hoeft ook niet ver weg. 

Bovendien is het een minimuseum over de Oostenrijkse cultuur. De huidige generatie 

Gasthaushouders is de vierde opeenvolgende. Ze hebben als streven biologisch lokaal te 

opereren en dat leidt tot de “hobby” van het vangen en verwerken van de lokale flora en 

fauna. 
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Kortom, het zijn fanatiek jagers. Er staat en hangt van alles wat is opgezet, en waarmee je 

kunt schieten en vissen. Heel fraai zijn de kruisboog en de originele beschilderde 

schietschijven.  

Maar er staat ook een spinnewiel, een verzameling wijnbekers, Oostenrijkse kussentjes en 

een demonstratiefles Geiler Bokwijn9. We leren hier ook dat Gamsjaga een verwijzing is naar 

de gemzen die hier ’s winters uit het bos komen om het menu op te sieren. 

 En wie niet genoeg kan krijgen van Oostenrijk, kan altijd nog naar hun taal gaan luisteren. In 

alle eerlijkheid, het ligt ook en vooral aan mij. Mijn Duits is altijd slecht geweest, al kom ik er 

hier behoorlijk mee weg. Maar als een serveerster voorbij komt en roept “Past Ihn? ” dan 

duurt het even voordat je doorhebt dat ze hetzelfde bedoelt als de collega die “Als recht?” 

roept. Nu bedoelen beiden “Alles goed bij U, heeft u nog wensen?” en meestal kan je 

eenvoudig antwoorden met “Jahh, zoeper!” maar er blijven momenten waarbij je je afvraagt 

waar men het over heeft. We voelen ons dan ook zeer gesterkt als ergens tijdens deze 

vakantie een Zwitser-Duits gezin de knoop doorhakt en gewoon in het Engels met de 

Oostenrijkers begint te praten. Wij 

vonden dat “Ganz Toll und Sehr Super”. 

Uiteindelijk overtuigt Nelleke me er in de 

loop van de middag van dat duikers toch 

nat worden, dus dat ik de regen best kan 

trotseren om een duik in de Wolfgangsee 

te maken. Niet heel spectaculair, maar 

uiteindelijk best leuk om te doen. En ik 

kom nog een kabouter tegen. Ze hebben 

hier iets met het afzinken van die dingen.  

Daarna trekken we ons terug in het 

Gasthaus. Goed voedsel, goede koffie, 

luie dag. 

 
9 Deze tekst bevat geen “Katz Weiẞ” 
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SANKT GILGEN: 25 JUNI  

De regenbui die gisteren begon zet zich onverminderd voort. De temperatuur gaat naar 

14oC, wat toch zomaar even wennen is. 

We besluiten het kalm aan te doen en wat rond te kijken. Mijn eerste actie na een 

uitstekend ontbijt is de plaatselijke duikshop bezoeken. Of eigenlijk niet bezoeken. Volgens 

het bord zijn ze dinsdag tot en met maandag open, maar als ik naar binnen wil stappen is de 

vraag “wat moet je”. Als ik zeg dat ik informatie zoek wordt de deur voor me dicht geflikkerd 

onder het motto “staat achter die klep”. Die klep is het luik van de vulautomaat. Er zit de 

nodige tekst, vooral over alles wat ik niet wilde weten. Gamsjaga valt daardoor automatisch 

af als ijsduikbestemming. 

Vervolgens heeft Nelleke twee leuke plaatsen uitgezocht om eens heen te rijden. Ik vraag 

niet eens waarom, twee leuken plaatsen? Doen! 

De eerste is St. 

Wolfgang. Het zal 

niemand verbazen dat 

het volgens Engelstalige 

kaarten aan het 

Wolfgangseelake ligt. 

Bij binnenkomst in de 

plaats zien we de VVV en 

een poster van 

“Kaffeewerkstatt, das 

etwas andere 

Kaffeehaus.” Op de 

poster zit iemand te 

haken. 

We informeren bij de VVV waar dat is, en waar we het hoofdkwartier van Duikcentrum Lake 

Wolfgang kunnen vinden. We worden uitstekend geholpen en staan in no time op het 

terrein van de lokale sportduik-ondernemer. Het enige wat we aantreffen is een gesloten 

balie en de bekende Maris advertentie “just add water”. Gelet op de plek onmiddellijk naast 

de See, en het feit dat het water met bakken uit de hemel komt is dit een overstatement. In 

ieder geval leidt ook hier het toegevoegde water niet tot commerciële activiteit. Dus 

Wolfgangsee, leuk voor de zelfstandige duiker, maar verder niet meer over nadenken. 

We wandelen verder de plaats in. Wat mij vooral aantrekt is hoe “Oostenrijks” deze plaats is. 

Veel enorme bergen openhaardhout en huizen met houten balkons, die vaak fraai zijn 

bewerkt. Daarnaast is een deel van de huizen mooi beschilderd en alles is even fraai 

onderhouden. Nelleke is ook om een andere reden zeer tevreden met het bezoek. St. 
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Wolfgang is de plaats waar de operette Im Weiẞen Rössl zich afspeelt. En die heeft ze sinds 

we Oostenrijk zijn binnengereden in haar hoofd. Als het gelijknamig hotel dan ook echt blijk 

te bestaan, kan de lol helemaal niet meer op. Bovendien ligt het hotel ingeklemd tussen de 

hotels “Im Schwarzen Rössl” en “Zum Weiẞen Hirschen” dus de couleur locale is compleet. 

Als er dan ook nog een bord staat met de 1000-jarige geschiedenis van St. Wolfgang, die 

eindigt bij de eerste uitvoering van de operette, dan begrijpen we de busladingen toeristen 

die worden aangevoerd. Het lokale duik- en kanocentrum kan het tenslotte niet wezen. 

Naast het levende decor heeft de plaats nog het meer dat prachtig, zij het vandaag wat nat, 

is gelegen tussen de bergen en de plaatselijke kerk. Voor de deur staat een bord ‘niet 

fotograferen’, maar nadat iedereen met een toestel blijkt te lopen verklaar ik me met 

moeite solidair. Vooral het altaarstuk met de luiken die uitgeklapt kunnen worden, wordt tot 

het werelderfgoed 

gerekend. 

Na om Mozart, die ook 

hier kügeln verkoopt te 

zijn heen gelopen, en met 

moeite aan dirndl en 

lederhösen winkel 

gepasseerd te zijn komen 

we bij “Kaffeewerkstatt, 

das etwas andere 

Kaffeehaus.” 

Het is tijd voor koffie, en 

we worden niet 

teleurgesteld. De koffie is 

goed, de goulashsoep en het brood met ei zijn goed, 

maar vooral “das etwas andere” moet je gezien hebben. 

Een accurate beschrijving zou dit verslag verdubbelen. 

Laat ik het daarom beperken tot: Prima koffiehuis, dat 

ook garen, band, knopen en wol verkoopt. Dit alles 

verlicht door lampen die zijn gemaakt van zinken 

wastobbes, te midden van zilveren harten en oude 

koffiemolens. En dan toch een hypermodern uiterlijk 

creëren. Mocht je in St. Wolfgang geen tijd hebben om 

en de kerk en de Kaffeewerkstatt te bezoeken, bedenk 

dan dat de kerk geen koffie schenkt! 

Nelleke vertrekt na de aanschaf van een paar 

breinaalden en een haaknaald nr.12. 
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De verkoper zegt dat ze 

breinaalden €7,90 per stuk 

zijn, of €12,80 per paar. Ik 

vraag waarom je breinaalden 

per stuk zou kopen. Lijkt me 

spontaan onhandig. 

Men kijkt me aan met een blik 

waaruit ongeloof blijkt over 

de hoeveelheid domheid die 

een buitenlandse toerist weet 

te debiteren. Ik eis echter 

mijn verklaring, en Nelleke 

springt me bij. Het antwoord 

zal ons lang bijblijven. “Nou, 

gewoon, je koopt een kleedje, steekt er een naald in, en dan hang je het aan de muur. Dan is 

het net of je het zelf hebt gemaakt” 

Kaffeewerkstatt, bedankt voor de service en vooral dit antwoord. De Nederlandse 

breiwereld zal er nog veel plezier van hebben! 

Enkele kilometers verderop vinden we Bad Ischl. Iets groter en stadser dan onze eerste 

bestemming en meer van historisch dan toeristisch belang. Hier tekende keizer Franz Josef I 

van Oostenrijk voor militair ingrijpen na moord op zijn familieleden, waarmee hij achteraf de 

aftrap gaf voor WOI en het eind van zijn keizerrijk. Het gebeurde trouwens hier en niet in 

Wenen, omdat FJI zijn 

maîtresse in Bad Ischl 

had zitten. 

Het is opmerkelijk dat 

een paar heuvels 

verderop, aan de 

andere kant van de 

grens zo’n 35 jaar later 

een andere 

Oostenrijker met zijn 

maîtresse zou zitten. 

Die gaf de aftrap voor 

WOII en het eind van 

zijn 1000-jarige rijk. 
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Het regent ons te hard om de tuinen van het keizerlijk buiten te bezoeken, en een begeleide 

rondgang zien we al helemaal niet zitten. Dus beperken we ons tot wat rondkijken en mag ik 

van Nelleke wat bollen wol uitzoeken voor nieuwe sokken. Het worden vast weer hele 

mooie. 

Daarna is het tijd 

voor een laatste 

duik in dit enorme 

merengebied van 

het land. Het wordt 

de Mondsee. Het is 

even zoeken, maar 

dan vinden we een 

ingang in dit grote 

meer, waar met 

allerlei watervallen 

het regenwater van 

de bergen het meer 

in stroomt. Met 

12oC oppervlakte 

temperatuur, en 5oC op 15 meter niet iets om uren te doen, maar toch weer een leuke 

ervaring. 

In het hotel eindigen we de dag, en het bezoek aan Oostenrijk met een gerookte zalmforel. 

Tip voor Wart, besluiten we. 

SANKT GILGEN – MÜNCHEN: 26 JUNI 

De 48 uurs bui van Sankt 

Gilgen blijkt bij opstaan 

aan de derde dag te zijn 

begonnen. Tijd voor nog 

een keer ontbijt tussen 

de opgezette fauna van 

het gebied en dan op 

naar Duitsland. 

Nelleke is het weer 

inmiddels zo zat dat ze 

ontkent dat er heuvels 

en bergen achter de 

regendruppels zitten en 



Vakantie 2013 – Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Duitsland. 

beschuldigt het gebied er van op Heerhugowaard te lijken. Nu heeft de laatste plaats te veel 

verkeerheuvels, maar ik ben het toch niet met haar eens. 

Al voor de grens knapt het op en uiteindelijk komen we met goed weer in München aan. We 

hebben daar weer internet aansluiting, maar ik kan het niet aan de praat krijgen. Daar maak 

ik me verschillende vormen van zeer boos over. 

Uiteindelijk lukt het toch, maar ik heb het even gehad 

met de verschillende buitenlanden. 

We bedenken dat we het de stad toch niet echt aan 

kunnen rekenen en kopen een driedagen OV kaart. 

Daarmee pakken we de tram naar het centrum. Het 

oude centrum is zeker de moeite. Het is bijna 

verkiezingstijd, en vooral uiterst rechts is zeer actief met 

hun openlijke racisme. Ze maken gebruik van hun 

democratisch recht om handtekeningen tegen 

buitenlanders en vooral moskeeën te verzamelen. 

Links houdt een tegendemonstratie en dat doen ze eigenlijk heel aardig. Ze zetten een groep 

in die met iedereen in discussie gaat. De politie staat er tussen in als buffer zone. Als we aan 

de andere kant van het stadhuis komen, blijkt daar nog een grote groep linkse activisten in 

de zon te liggen. Om de zaak niet te laten escaleren zetten ze niet meer mensen in dan 

rechts, de rest wordt “veroordeeld” tot zonnebaden. Ook dat gaat ze goed af. 

Verder komen we langs de EK(?) daklozenvoetbal, inclusief acties voor het goede doel. 

Dat het nationale vlag van Beieren een wit-blauw wybertjesdoek is weten we als oud 

bewoners van Zuid-Beijerland maar al te goed. Dat de bierpul het nationale Beierse symbool 

is eigenlijk ook, maar het 

aantal, zowel soort als 

formaat, is 

verbazingwekkend. 

Op weg naar het hotel, in 

de buitenwijk Moosach 

stoppen we bij het 

Olympisch dorp (1972). 

Hier zijn de X games (WK 

series mountainbiken en 

skaten) aan de gang. Het is 

niet te geloven hoeveel 

volk er op af komt. En het 

is goed te zien dat een plek 

waar toch een zware smet op rust nog zo goed wordt gebruik. 
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Ook het verschil in de Duitse en Nederlandse taal wordt soms op humoristische wijze 

duidelijk. De crossfietsers gaan van een skischans af, om vervolgens over heuvel heen te 

duiken. Twee deelnemers staan emotieloos te kijken. “Ist geil” zegt er een uitdrukkingloos. 

“Ja geil” antwoord de ander met zo mogelijk nog minder emotie. Ik denk “Geil? Geil? 

Doodangst en een hartverzakking zal je bedoelen!!” 

Maar we hebben genoeg meters gemaakt. De metro brengt ons terug naar “onze” wijk 

Moosach. We eten bij Que’bab en noemen het een dag. Morgen meer München. 

 MÜNCHEN: 27 JUNI 

Vandaag is Arnold jarig. Of gisteren. Het is maar net welke tijdzone je leidend neemt. We 

wensen hem een goede dag in het verre Bali. En Mirjam. Die zeker, want die zit in Tiel. 

Nelleke heeft de Duitsland gids ten nutte gemaakt en me alles verteld wat ik dien te weten 

voor een goede tweede dag in de stad. Twee conclusies: twee dagen is niet genoeg, en 

volgende keer moet ik vanaf het begin opletten. Dus vertelt ze me het verhaal over de stad 

nog een keer en voor straf de stadhuis situatie nog 20 keer en moet ik het bovendien voor 

straf opschrijven. Het stadhuisverhaal om precies te zijn. 

We stappen met onze 3-daagse OV kaart in de metro en vervolgens in de tram om naar 

Nymphenburg te gaan. Hadden we nooit van gehoord, maar het bestaat. Bij aankomst blijkt 

de rest van de wereld wel op de hoogte van dit slot. Grote groepen worden per bus, auto en 

OV vanuit de hele wereld aangevoerd om het slot te bekijken. Dat wij dus niet van het slot 

weten ligt geheel en al aan ons. Als je daarbij meetelt dat het al in 1664 werd gebouwd door 

de Italiaanse architect Agostino Barelli, dan kan je ook niet zeggen wat het er pas sinds kort 

is. 

 

Het kasteel is dus zo’n 20 jaar jonger dan Versailles, hoewel dat soort vergelijkingen altijd 

lastig is, want de eigenaren van dit soort buitenhuisjes hebben de neiging er in de loop der 

tijd een “stukkie” bij te bouwen, waardoor het veelal meer dan een eeuw duurt voordat het 

uiteindelijke joekel er staat. 

Nymphenburg heeft niet zo’n illustere vorst als Lodewijk XIV als eigenaar gekend, maar dat 

zegt meer over de geschiedenis dan over het gebouw. Ten slotte is Duitsland een 

verzameling Länder die zich in de loop van de geschiedenis steeds weer verenigen om, 

vervolgens weer uit elkaar te vallen.  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Agostino_Barelli&action=edit&redlink=1
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Duitsland had daarom, naast de Habsburgers, die sinds 1520 altijd het wel ergens voor het 

zeggen hadden, reeksen min-of-meer adellijke lieden.  

In dit geheel ontstond Beieren in de 6e eeuw toen een Germaanse stam, de Baiuoariërs, het 

gebied veroverde. Sindsdien was het hommeles, waarbij Beieren heen en weer geschoven 

werd tussen de Duitse en Oostenrijkse keizers binnen het Heilige Roomse Rijk. Daarbij waren 

er de nodige adellijke figuren die eigen baas wilden zijn, in plaats van hofleverancier te zijn 

van partners voor, bij voorbeeld, de Oranje-Nassautjes10.  

En zo slaagde van tijd tot tijd een te kust- en te keurvorst er in om baas van Beieren te 

worden. Het geslacht Wittelsbach leverde in de 17e en 18e eeuw de Beierse koningen en 

bouwden uiteindelijk Nymphenburg als zomerkasteel. 

De enorme oprijlaan langs een kanaal zorgt voor een anti-

climax. Het gebouw, dat volstrekt symmetrisch is, is zo breed, 

dat het enorm plat lijkt. In vergelijking met paleizen als 

Versailles, Hampton court en Windsor is het aan de 

buitenkant nauwelijks versierd. 

De Duitse strakheid maakt dat het geheel er dodelijk saai uit 

ziet. Binnen is dat anders, geschilderde plafonds, overal versieringen en toch, het is het net 

niet, al staan er hier en daar natuurlijk wel een paar mooie dingen. 

De tuin achter het slot zorgt er voor dat de vergelijking met de siertuinen van andere 

kastelen gemaakt blijft worden. Strakke lijnen, waarbij zelfs betonijzer wordt ingezet om de 

planten te dwingen om de juiste plek te behouden. 

Het hele strakke midden, dat eindigt in een kunstmatige waterval die wordt omgeven door 

beelden van Griekse goden, ligt in een fors bos van een paar vierkante kilometer. Ook dit bos 

is door zorgvuldige tuinarchitectuur ontwikkeld, met hier en daar grasvelden met de 

uitnodigende Duitse tekst “BLIJF OP HET PAD”. Een combi-ticket geeft de mogelijkheid om in 

dit bos een aantal gebouwen te bezoeken. 

Daarbij moet me toch even iets van het hart. Het ligt aan mij, maar ik houd niet van gidsen. 

En dan maakt het me niet uit of het vlees-en-bloed gidsen zijn, of audio-guides. 

Misschien vind ik de laatsten wel het ergste. Je moet altijd hannesen om de juiste tekst op 

de juiste plek uit het apparaat te krijgen. Daarbij vertelt een stem, die je niet aanstaat, in een 

taal die je niet wilt, details waar je niet in geïnteresseerd bent.  

Mijn ouders hebben fors geïnvesteerd in mijn opleiding en er krachtig op toegezien dat ik 

zowel leerde lezen als..., nou ja, dat schrijven was misschien niet zo gelukkig.  

 
10 Hoewel we uiteindelijk wel met een Anna van Beieren zijn geeindigd, daarom ook Oud-, Nieuw en Zuid-
Beijerland. 



Vakantie 2013 – Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Duitsland. 

In aardrijkskunde, en vooral topgrafie was ik altijd keigoed. Plaats wat bordjes in een 

pand/park en je hebt geen kind aan me. 

Nymphenburg is met Duitse vastberadenheid het meest stompzinnige voorbeeld in het 

dictatoriaal benaderen van de bezoeker dat ik tot op de dag van vandaag heb meegemaakt. 

Als je iets wil weten dan dien je een audioguide te huren. Overal staan bordjes, maar die 

dienen alleen om de audioguide weer op de rails te krijgen. De lezende bezoeker is 

geschiedenis. 

Wie de weg wil weten moet maar een kaart kopen. Er staan twee of drie overzichtsborden, 

maar verder, zelf kaart kopen of verdwalen. Koop je zo’n kaart wel, dan sleep je hem mee 

naar huis tot je na 20 jaar zegt “daar komen we nooit meer” waarna het vergeelde en 

ingescheurde papier alsnog in de papierbak verdwijnt. Ik wil dus geen kaart en geen 

audioguide, en kort lezen waar ik naar kijk. Voor meer details is er internet. 

We slagen er in om de 

gebouwen (Tuinburchten) 

allemaal te vinden en op één na 

te bezoeken. Zo is er een 

nagebouwde kluizenaarsgrot, 

waar de Koning zich terugtrok, 

een “Delftsblauw” huis en een 

gebouw met enorm zwembad, 

omgeven met Chinese kunst. In 

het paleis en de omringende 

gebouwen is een 

porseleinfabriek geweest. 

Daardoor is er nu nog een hele 

mooie verzameling, die om de 

een of andere reden wordt 

gecombineerd met de 

koetsententoonstelling. 

 Op dit punt gaat het voormalig koninklijk bezit wel volledig over de top. Gouden koetsen en 

sleeën bij de vleet, met veel figuren die overal aan, op en in zitten. 

De botanische tuin is voor ons het hoogtepunt. Wel moet apart worden bijbetaald (wat toch 

vreemd is nadat ze je een kaart voor “alles” hebben verkocht),. 

Kijk, je moet van tuinen houden, maar dat doen we. Dan nog kan je tegen een verzameling 

zielige planten oplopen, maar dat geldt hier niet. De tuin kent een aantal thema perken 

(planten die je kunt eten, planten waar je mee kan verven etc.), een systeemtuin en 

prachtige kassen. 
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In tegenstelling tot het slot is 

alles ruim voorzien van goed 

leesbare informatie en er zijn 

geen audioguides 

beschikbaar. De tuin heeft 

financiële hulp van de heer 

Siemens11 gehad, en dat heeft 

geleid tot echte Duitse 

perfectie. We brengen er uren 

door, zodat we uiteindelijk 

bijna de hele dag besteden 

aan de Nymphenburg. 

Daarna gaan we toch nog 

even met het openbaar 

vervoer naar het centrum, waar inmiddels een stevige regenbui dreigt. 

We lopen naar de Marienplatz, waar nu niet wordt gedemonstreerd tegen buitenlanders 

maar tegen vlees. De stadhuizen kijken er zwijgend op neer. 

Is een stadhuis dan niet genoeg is de vraag? Ik zal het uitleggen, voor details svp contact 

opnemen met Nelleke. In 1310 had de stad behoefte aan een stadhuis. Dit prachtige gebouw 

is goed 

beschreven, maar 

er zijn geen 

afbeeldingen van 

beschikbaar. In 

feite is het hele 

gebouw niet langer 

voor handen, want 

in 1460 brandde 

het hele ding na 

blikseminslag tot 

op de grond af. In 

de 20 jaar die er op 

volgden, werd een 

nieuw stadhuis 

neer gezet, volgens 

de toen heersende Gotische bouwstijl. Op dit gebouw was voor het eerst het wapen van de 

familie Wittelsbach te zien. In de eeuwen daarna werd er nog het nodige aan geknutseld, in 

de 17e eeuw kwam er een barokgevel aan het gebouw en in de 18e eeuw werd er een 

 
11 Da’s de Duitse meneer Philips 
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zwiebelkoepel op de toren gezet. In die tijd groeide de stad ook fors, zodat in de 19e eeuw 

een volledig nieuw Rathaus aan dezelfde Marienplatz werd gebouwd, zodat de bewoners 

het stadhuis makkelijk terug konden vinden. 

Dit Neue Rathaus is gebouwd in een Vlaams 

Gotische stijl, met veel bogen en tierelantijnen, 

zodat het er eigenlijk niet nieuwer uit ziet dan het 

nieuwe Rathaus, dat nu werd omgedoopt tot het 

Alte Rathaus. 

In WOII is de laatste serieuze Europese luchtslag 

tussen de Nazi’s en de Geallieerden boven 

München uitgevochten. Daarbij raakte 40% van de 

stad meer of minder zwaar beschadigd. Vooral het 

oude raadhuis kreeg een voltreffer. 

Na veel debat werd besloten het oude (nieuwe) 

raadhuis te herbouwen. Daarbij werd een deel van 

de latere toevoegingen weggelaten en de toren 

herbouwd volgens een eerder ontwerp. Dus dit is 

nu het nieuwe oude (nieuwe) raadhuis uit 1974 en 

staat haaks op het nieuw (maar nu oudere) 

raadhuis uit 1874.12 

Tegen de tijd dat we het allemaal een beetje hebben gezien begint het echt te regenen. We 

vluchten de raadskelder in, waar we de verjaardagen van Mirjam en Arnold vieren met een 

meer dan uitstekende maaltijd. Dit restaurant zit onder een lomp grijs gebouw en we 

kunnen het iedereen aanraden. 

PFAFFENHOFEN EN MÜNCHEN: 28 JUNI 

Vandaag is de laatste echte 

vakantie dag. We beginnen met 

een rit naar Pfaffenhofen. Hier zit 

Rohrspatz & Wollmeise13. Het is 

Nelleke te doen om de laatste. 

“Wollmeise” verft wol, en doet dat 

voortreffelijk. “Just for fun” is de 

winkel drie keer per maand op 

vrijdag en zaterdag open. De rest 

 
12 Voor wie het niet meer kan volgen: Grijs, lomp groot en met veel beelden: huidige raadhuis. Wit, kleiner en 
actief als speelgoedmuseum: gebouw op de plek van het eerste raadhuis van de stad. 
13 http://shop.strato.de/epages/61425309.sf/en_US/?ViewObjectID=2741023 

http://shop.strato.de/epages/61425309.sf/en_US/?ViewObjectID=2741023
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gaat er via het internet uit. Onder Nederlandse breisters is het een sub-hobby om 

“Wollmeise” in handen te krijgen, want internetpartijen zijn binnen enkele minuten 

uitverkocht. 

 Bij de planning van de 

vakantie is er dus 

zorgvuldig op gelet dat we 

op het juiste moment naar 

Pfaffenhofen kunnen 

rijden. Ook de plek van 

ons hotel, de noordkant 

van de stad, is zorgvuldig 

afgestemd op het bezoek 

aan Wollmeise. We staan 

dan ook binnen drie 

kwartier in het Beierse 

dorp. Nelleke gaat 

volstrekt enne de 

volkomen uit haar dak, wat nog eens wordt gestimuleerd door vriendinnen uit Nederland die 

texten of we al zijn en wanneer de eerste foto’s online komen. We regelen het allemaal. Bij 

binnenkomst word ik direct met een kop koffie op een bank gezet. Ik waardeer het altijd 

enorm als breiwinkels een hoek hebben om de chauffeur te parkeren ☺. 

Voor mij is vooral de omgeving leuk. Duitsers drinken bier. En de rest, maar vooral bier. Bij 

voorkeur veel bier in hele grote pullen. In oktober drinken ze in München zelfs heel snel heel 

veel bier tijdens het Oktoberfest. 

De Fransen 

drinken niet, zij 

gebruiken wijn. 

We zijn daar 

vaak genoeg 

geweest om te 

weten dat de 

wijn een 

druivenproduct 

is en hebben 

veelvuldig gezien 

hoe de druiven 

worden 

verwerkt tot het 

eindproduct. 
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Waar het bier vandaan komt is veel minder een onderwerp voor toeristen dan dat dit bij 

wijn het geval is. De meeste Oktoberfestgangers nemen er meer dan genoegen mee dat het 

bier van de Mädel in een Dirndl komt. 

Ik heb een keer in Tsjechië een brouwerij bezocht, en moet zeggen, interessant, maar niet 

meer dan dat. Dat er iets in het bier gaat komt ook daar nauwelijks aan bod. Vandaag 

worden we met de neus op de feiten gedrukt. In bier gaat gerst en hop. In het heuvelgebied 

rond Pfaffenhofen worden deze planten massaal verbouwd, vlak bij het dorp is zelfs een 

hopmuseum. Hoewel het heuvelgebied hier te vergelijken is met heuvelgebieden in Frankrijk 

ontstaat door deze gewassen een heel ander beeld. Omdat ook het weer fantastisch 

meewerkt is het 

een prachtige trip. 

Toeristisch 

Paffenhofen doe ik 

in 15 minuten 

terwijl Nelleke 

haar stash14 nog 

een controleert. 

Het centrale plein 

heeft leuke huizen 

en de kerken 

mogen er wezen. 

 Alles verloopt zo 

soepel dat we 

even na de middag weer in München staan. We lopen langs de al-dan-niet-bejaarde 

Rathäuser en eten wat op de Viktualienmarkt, een eeuwenoude markt met voedselkramen 

achter de Marienplatz. 

Van daar lopen we via de Orlandostrasse met veel (oud)brouwerijen (waaronder de 

Hofbrouwerij) naar de Hofgarten, met een gedenksteen voor de Weisse Rose15 naar de 

Englischer Garten. De Hofgarten is al een ruime tuin die doet denken aan de Tuilerieën, de 

Englischer Garten is vele malen groter en een prachtig wandelgebied. Er lopen wat beekjes 

door, waar wat mee gehannest is om watervallen en stroomversnellingen te creëren. 

 
14 Code woord voor breivoorraad. Zie eerdere verslagen of bezoek een Stitch & Bitch bijeenkomst en vraag er 
naar. 
15 Antifascistische studentengroep, in 1943 geëxecuteerd wegens het uitdelen van pamfletten 
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Volgens goed Duits 

gebruik staat er 

duidelijk 

aangegeven dat dit 

levensgevaarlijk is, 

dat je er niet mag 

baden en dat je er 

weg moet blijven. 

Het is dan ook heel 

leuk om te zien dat 

een grote groep 

jongeren hier 

serieus aan het 

surfen is. 

Het mooie weer 

begint om te slaan, en na een koffie hakken we de knoop door. We zijn niet in staat om 

München goed te bekijken. Er is te veel, de stad blijft op onze lijst staan.  

Bij een winkel bij het hotel doe ik wat inkopen voor de terugreis. Daarbij moet ik om een 

paar honderd (neo?)-fascisten van de Beierse partij heen, die Beieren willen afscheiden van 

de rest van de wereld. Met gaat gekleed in traditionele Beierse kleding, inclusief jachthorens 

en traditionele wapens. De spreker rekent iedere aanwezige tot zijn partij, ook lieden die, 

zoals ik van A naar B 

moeten. Ik fluit het 

nummer “cabaret”, 

maar ik weet vrijwel 

zeker dat de betekenis 

iedereen ontgaat, of, 

en dat is hier het goede 

nieuws, men kan het 

niet horen. Ten slotte 

behoor ik tot de 

jongeren. 

We eten nog een keer 

buiten de deur, bij een 

Italiaans restaurant dat 

wordt gerund door Dominicanen. En we eten een ijsje. Nog 767 kilometer en het zit er op. 
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MÜNCHEN – TIEL: 29 JUNI 

Nog één keer mag ik om 07.08 de parkeergarage van het motel uit. Een ongelofelijk smal 

kronkel ding, maar daarna gaat het hard. Als we net het land uit zijn begint het te regenen 

en dat houdt het vol tot we even voor de Nederlandse grens zijn. 

Om 13.50 stappen we in Tiel bij de plaatselijke grootsuper binnen om de voorraden aan te 

vullen. Na Oostenrijk en Duitsland zijn we wat bescheiden over de omvang van ons nieuwe 

blauwe dak. Maar de eerste 1000 kWh is opgewekt. 

 

NAWOORD 

Deze vakantie was zoals de landen die we bezochten, degelijk en niet heel opzienbarend. 

Het beeld van Oostenrijk is een stuk completer geworden, en München moeten we nog een 

keer bezoeken. Duitsland blijft toch een beetje een avondje bij de buren, je kan bij wijze van 

spreken net zo goed naar Sonsbeek gaan. En toch vind je er iedere keer iets verrassends.  

Nu goed nadenken over de volgende trip.  
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BIJLAGEN 

DE ROUTE  
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DE ZUIVERE WETENSCHAP 

De zuivere wetenschap is een spreadsheet waarmee, op volstrekt subjectieve wijze, de 

waardering van hotels op een 15-tal elementen wordt bepaald. Relaties met prijs en 

omgeving worden gelegd waardoor, tot onze stomme verbazing, een aardig betrouwbaar 

overzicht ontstaat. De hotels worden vanuit de gegevens op drie manieren beoordeeld:  

• In zijn geheel, dus hotel in zijn omgeving, waarin elementen als cultuur, natuur en 

winkelgelegenheid worden meegenomen en waarin de prijs/prestatie mee wordt 

gerekend. 

• Alleen een beoordeling van het gebodene in een hotel in relatie tot de prijs. 

• Alleen het gebodene in het hotel, los van de prijs. 

Conclusies: Stall en Prato zijn de beste hotels van deze vakantie. Prato vooral door de dienstverlening 

en de combinatie van cultuur en natuur in de omgeving. Stall door het mooie appartement en de 

goede lokale keuken, ook weer met grote service. 

Belambra in Giens wint als geld geen rol speelt, maar in vergelijking is dit all-inclusive resort te duur 

voor het gebruik die je van de services maakt.  

De budget hotels Ibis in Valence en Leto in München springen er slecht uit. Een onafhankelijk hotel 

lijkt dus toch de beste keuze. 
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