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Bedoeling en opzet van dit boek
Elk Nederlands gezin, zeker als het een auto heeft, gaat op vrije dagen en in de
vakanties dagtrips maken in eigen land. De moeilijkheid is dan dikwijls: waar kunnen
we naar toe gaan om een prettig en interessant dagje te hebben waarbij alle
gezinsleden, de ouders, de oudere kinderen, maar ook de kleinere kinderen aan hun
trekken komen? Er zijn in ons land heel wat boeken, heel wat góéde boeken ook,
met autotochten, met natuurwandelingen, met stadswandelingen, maar ze zijn nog
te weinig toegespitst op de dagrecreatie en ze houden - lijkt mij - nog te weinig
rekening met de uiteenlopende interessen van alle gezinsleden, te weinig vooral met
de interessen van de kinderen. Daarom wil ik u in dit boek een spijskaart van
mogelijkheden bieden. Betrekkelijk willekeurig heb ik in ons land een reeks streken
en plaatsen uitgezocht, waarheen een lonende dagtrip kan worden gemaakt, met
onderweg voor elk der gezinsleden iets moois, iets interessants, iets leuks of iets
prettigs. Het zou weinig moeite gekost hebben om nog meer dagtrips te beschrijven,
maar ik moest een selectie maken. De dagtrips zijn beschreven in twintig hoofdstukjes,
die echter nogal uiteenlopen wat inhoud en wijze van beschrijving betreft. In sommige
gevallen is een dagtrip kant en klaar uitgewerkt, in andere gevallen is een overzicht
gegeven van wat de streek aan mogelijkheden te bieden heeft die aan uiteenlopende
interessen- variërend van een moderne kerk of een handwerkexpositie, tot een
zwembad of een speeltuin - tegemoetkomen. In sommige gevallen werd met
bijvoorbeeld summiere routebeschrijvingen volstaan, in andere werden streken en
plaatsen uitvoerig geanalyseerd, getypeerd en van geografische of historische of
andere achtergronden voorzien. Bijna steeds is het echter zo, dat een hoofdstuk zoveel
suggesties biedt, dat er veel meer dan één dagtrip uit te puren is.
Een afzonderlijk hoofdstuk is ingelast over het Vlaamse deel van België, dat
immers om de hoek van de deur ligt en een keur van mogelijkheden biedt om er
dagtrips te maken. Die mogelijkheden worden u uitvoerig beschreven en een
uitvoerige opgave wordt gegeven van wat dit Vlaams-België voor uw kinderen in
petto heeft. In datzelfde hoofdstuk vindt u ook een analyse van het Vlaamse landschap,
met de negatieve facetten ervan evengoed als de positieve. In andere hoofdstukken
van dit boek gebeurt dat eveneens. Wij zijn op deze wereld overal even ver van de
hemel verwijderd, voor iedereen ideale streken of steden bestaan er niet, en het kan
u bekend zijn dat ik gruwel van de reclameachtige voorlichting in niets dan jubeltonen.
Op diverse kri-
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tische opmerkingen mag u dus zijn voorbereid. En deze kritische opmerkingen zijn
hier en daar ook gemaakt over het toerisme en de voorlichting als zodanig.
Zeer speciale aandacht is steeds geschonken aan de kinderen. Bij elke dagtrip is
aangegeven wat onderweg voor hén leuk is en waarop u ze kunt verrassen. Om
bovendien ook het rijden zelf voor hen attractief te maken (want u weet, dat ze niet
van minuut tot minuut geboeid kunnen zijn door landschapsschoon) heb ik diverse
autotochten gegoten in een quasi-puzzelvorm. Het is dan heel eenvoudig om het
traject te vinden, indien u mijn aanwijzingen maar volgt, en u kunt dan verzekerd
zijn van het mooiste traject dat ik u kan aanbieden, maar de kinderen vinden het altijd
leuk om een beetje mysterieus te rijden, zeker als u ze de tekst laat voorlezen en zij
dus moeten vertellen of u bij dit of dat bruggetje linksaf of rechtsaf moet slaan. Verder
heb ik bij diverse van deze tochten enkele vragen ingelast, die de kinderen onderweg
kunnen beantwoorden. Wanneer u ze de antwoorden op een briefje laat schrijven,
kunt u na afloop van de tocht controleren of hun antwoorden goed zijn, want de juiste
antwoorden vindt u in het laatste hoofdstukje van dit boek. Op die manier kunt u de
kinderen ook tijdens het rijden actief bezighouden en krijgen de routes een dubbel
effect: uzelf geniet van het landschap - want ik mag u verzekeren, dat ze in dit opzicht
stuk voor stuk de moeite waard zijn en u langs vaak ongekende weggetjes zullen
voeren - en de kinderen houdt u bezig met een spelletje. Het spreekt overigens vanzelf
dat deze vragen alleen bedoeld zijn als een aardigheidje voor de kinderen, en dat u
er eenvoudig overheen kunt lezen als uw gezin er geen behoefte aan heeft. Wat dan
overblijft is altijd een genotvolle tocht voor de ouderen.
Misschien mag het lijken dat bepaalde dagtrips naar niet bepaald originele plaatsen
of streken gaan, maar dan zijn er toch altijd zoveel suggesties gegeven en routes
uitgestippeld die weinig bekend zijn, dat dit boek meteen pretendeert u via dagtrips
het ‘onbekende Nederland’ te laten zien. Ook om dát te bereiken zijn weer de
quasi-puzzeltochten ingeschakeld, want: ‘zo kom je waar je anders nooit zou komen’,
zoals de reactie was van degenen voor wie ik dergelijke tochten uitschreef. Denkt u
overigens niet dat de diverse hoofdstukken, de dagtrips dus, in hoofdzaak uit dit soort
tochten bestaan: ze vormen van de dagtrip slechts een mogelijkheid, ze zijn maar
een suggestie. Ik geef u eveneens natuurwandelingen, stadswandelingen, en verder
alles wat onderweg interessant kan zijn voor echtgenoot en echtgenote, voor de
oudere dochter en de oudere zoon, voor de tiener en voor de kleuter. Een geslaagde
dagtrip moet een feest voor héél het gezin zijn. Ook al hoeft u niet zo ver te gaan als
wijzelf, die het maken
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van dagtrips in eigen land preferen boven een vakantie aan de Costa Brava.
Omdat het in Nederland werkelijk wemelt van leuke dingen voor kinderen en door
de beschreven dagtrips natuurlijk niet het hele land wordt bestreken, wordt in het
tweeëntwintigste hoofdstuk een uitvoerige opsomming gegeven van wat Nederland
te bieden heeft aan kinderen tussen zes en zestien jaar. Deze opsomming bevat
honderden punten en bewijst dat u niet alleen op Madurodam en de Efteling bent
aangewezen. Met deze opsomming - ik meen niet, dat ze ooit eerder in ons land werd
gegeven - kunt u uw voordeel doen, wanneer u op eigen gelegenheid dagtrips wilt
maken, los van de trips die ik beschrijf.
In het drieëntwintigste hoofdstuk is vervolgens een opsomming gegeven van al
datgene wat, naar mijn mening, de studerende jeugd van Nederland toch wel minstens
gezien zou moeten hebben tegen de tijd dat ze eindexamen mulo, mms, hbs,
gymnasium moet doen. Al wat in dat hoofdstuk wordt aangegeven sluit bij de studie
aan en men mag verwachten dat een studerende tiener de hier beschreven
zevenentachtig punten kent. U kunt dit hoofdstuk dus gebruiken wanneer u studerende
kinderen hebt en ze via dagtrips wilt voorzien van algemene ontwikkeling. Ook de
studerende jeugd zelf en sommige docenten zullen dit overzicht wellicht nuttig vinden.
In het vierentwintigste hoofdstuk wordt een lijst gegeven van restaurants en
eetgelegenheden, die wijzelf op het eind van de dagtrips plegen te bezoeken en
mogelijk ook voor u en de uwen geschikt zijn. In het vijfentwintigste hoofdstuk vindt
u nog wat verspreide trips waarmee u misschien uw voordeel kunt doen. Het boek
sluit met een alfabetisch plaatsnamenregister, vooral nodig omdat een bepaalde plaats
op diverse punten in het boek genoemd kan zijn.
Ulvenhout, voorjaar 1966
Dr. L. van Egeraat
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1 Een dagje Haarlem en omgeving
Haarlem is de stad die door vier miljoen Nederlanders de stad genoemd wordt van
statigheid en aristocratie, van parken en bloemen, van trapgevels en hofjes, terwijl
de overige negen miljoen Nederlanders dan veel sneller mer hun oordeel klaar zijn
en Haarlem kort en goed ‘saai’ noemen. Met uitzondering natuurlijk van het restaurant
op de Grote Markt, waar de ene helft van Haarlem zich toont aan de andere en waar
je dan ook altijd, en niet bij hem thuis, een rechtgeaard Haarlemmer moet opzoeken.
Mijn eigen mening houd ik ditmaal voor me, want men moet wel altijd menen wat
men zegt, maar men behoeft nog niet altijd te zeggen wat men meent. Wél constateer
ik dat deze stad een heel mooie omgeving heeft vol afwisseling en dat ze mét die
omgeving een geschikt doel is voor een dagtrip met heel het gezin, waarbij ook de
kinderen volop aan hun trekken kunnen komen. Laat ik u vertellen hoe wij (‘Italietta’,
Ulvenhout) zo'n dagtrip zouden indelen, maar ik wijs erop dat reeds de Châteaubriand
gezegd heeft: niet alle zielen hebben dezelfde aanleg voor het geluk, zoals niet alle
gronden dezelfde oogst geven; en ik wijs er eveneens op dat we met al het navolgende
op één dagje beslist niet klaar komen, zodat we uiteindelijk - of beter:tevoren al een keus moeten maken.
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Bij uitzondering zouden we héél vroeg opstaan, omdat we eerst de bloemenveiling
van Aalsmeer zouden willen bijwonen. En daar zouden we niet rechtstreeks naar toe
rijden, maar we zouden eerst de Midden-Holland-route van de ANWB gaan volgen
of minstens een deel ervan. Deze route is een rondtoer van honderdvijftig kilometer,
die zich slingert over de schilderachtigste weggetjes van het Hollands-Utrechtse
grensgebied, de grote stilte binnen het rumoer van de Randstad, een witte plek op
de kaart van veel toeristen, met de vreugde van de kleine wateren, van de Mije, de
Lange Linschoten, de Amstel en de Winkel. Zeshoekige borden wijzen u de weg en
bovendien kunt u bij alle ANWB-kantoren een kaart ervan krijgen. De hele tocht
vereist een dag op zichzelf en daarom zoudt u kunnen volstaan met te beginnen in
Woubrugge (terzijde van de autosnelweg Ypenburg-Amsterdam) en te eindigen in
Aalsmeer.
Zorg daar vroeg te zijn, dan ziet u de bloemenveiling op zijn mooist. Er worden
rondleidingen gehouden; bij de veilinggebouwen kunnen bovendien uw kinderen
een klompenmaker in actie zien. Mogelijk wilt u deelnemen aan een rondvaart over
de Westeinder Plassen, maar ga in elk geval ook de Uiterweg door het Westeinde
zien, omzoomd met een onafzienbare rij bruggetjes omdat alle kwekerijen op eilandjes
liggen. Destijds was Aalsmeer een vissersdorp aan de toen nog niet drooggelegde
Haarlemmermeer. Daarna is men er aardbeien en groenten gaan kweken, vervolgens
bloemen, wat bevorderd werd door de uit het meer vrijkomende bagger (goed voor
seringen vooral) en door het feit dat de Westeinder Plassen de nachtvorsten temperen.
En hierna dan: naar Haarlem. De weg erheen gaat door de Haarlemmermeer, in 1852
drooggelegd en wel de meest prozaïsche polder die ik ken. Jammer dat de liniaal van
de man die hier de wegen projecteerde nooit eens een keer op zijn bureau is
uitgegleden. En toch heeft de polder soms zó iets fascinerends, dat we de verleiding
niet weerstaan om in Hoofddorp even van de rechtstreekse weg af te buigen en linksaf
over Nieuw-Vennep en Hillegom naar het Haarlemse te rijden en van deze gelegenheid
gebruik maken om in Vogelenzang de Tulipshow te gaan bekijken.
In Haarlem zelf zouden we uiteraard beginnen met de ochtendkoffie te gebruiken
op het terras van het al eerder genoemde restaurant op de Grote Markt. We zouden
dan uitzien op ons aller Laurens Coster, aan wie de Haarlemmers de uitvinding van
de boekdrukkunst toeschrijven, en bovendien op de Vleeshal van de Vlaamse
bouwmeester Lieven de Key, het gebouw dat in 1966 als het meesterwerk van de
Nederlandse renaissance wordt geprezen, maar in 1879 werd betiteld als het
buitensporig produkt van een door jenever opgewonden architect. Heel even zouden
we een blik slaan op het stadhuis, dat er
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zo uit ziet dat het de kwalificatie ‘raar’ zal overleven, en daarna zouden we in de
Grote Kerk de modellen der kruisvaardersschepen gaan zien, het orgel waarop ook
Mozart en Händel hebben gespeeld, de humoristische paalbijter aan het koorhek, en
de graven van Frans Hals, Lieven de Key en Bilderdijk, die zich tegen de drooglegging
van de Haarlemmermeer verzette, omdat hij bang was voor Gods toorn. We zouden
ons door een Haarlemmer iets laten vertellen over de damiaatjes, de klokjes in de
toren, en dan meteen tot de conclusie komen dat de Haarlemmers ten onrechte menen
het zuiverste Nederlands te spreken. Laat Haarlem op het gebied van
grachtenschoonheid geen Delft en zelfs geen Leiden zijn, er is wat dat betreft wel
iets te zien en daarom zouden we langs Koudenhorn en Donkere Spaarne gaan
wandelen. We gaan dan meteen naar één exempel kijken van datgene waarin Haarlem
alle zustersteden in het westen des lands overtreft, de hofjes, en we zouden dan het
hofje van Teyler aan Koudenhorn 64 binnenstappen. Daarna: het Groot Heiligland,
een hele rits zeventiendeëeuwse geveltjes achter elkaar en misschien de
schilderachtigste straat van ons land, al heeft ze wat dat betreft zware concurrentie
van Muurhuizen in Amersfoort. In het vroegere weeshuis van Van Looys Jaapje is
het zeer intieme Frans Halsmuseum gevestigd met de bekendste groeps- en
schuttersstukken van deze in Antwerpen geboren schilder. Op het eind van de straat
rechtsaf over de Gasthuisvest en bij de brug rechts door de Grote Houtstraat terug
naar de Grote Markt, maar niet zonder onderweg naar links een blik te werpen in de
Nwe. Kerkstraat, want die was de eerste in stijl aangelegde straat van de stad en is
nu een niet ingelijst schilderijtje van Pieter de Hoogh. En tenzij iemand van het gezin
dan nog interesse heeft in het hofje van Noblet (Nieuwe Gracht 2), de
Kloveniersdoelen (als aanvulling op het Frans Halsmuseum), het
Hildebrandtmonument in de Haarlemmerhout, het museum Enschedé (Klokhuisplein)
met een overzicht van de boekdrukkunst en het lettergieten, of het wandelbos
Groenendaal met speeltuin, kinderboerderij en door pony's getrokken kinderrijtuigen,
gaan we Haarlem verlaten en de omgeving opzoeken. Eerst rijden we naar Heemstede
om er het museum Cruquius te bezoeken, niet alleen terwille van de wat oudere
kinderen, maar ook terwille van onszelf, want al zijn we opgegroeid tussen bos en
heide en al is het ons altijd een raadsel waarom men ons in frasen en liederen deel
laat zijn van een zeevarende natie en van het gezelschap van Johan de Witt cum suis,
we zijn toch hevig geïnteresseerd in het waterbouwtechnisch kunnen van de mensen
zonder zachte g. Daarna staat Bennebroek op het program, preciezer gezegd de
Linnaeushof, een bloementuin met minicorso, tropenhal, ponybaan en reusachtige
speeltuin. En vervolgens rijden we naar Zandvoort om er per lift naar het panora-
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materras van het wolkenkrabberhotel Bouwes te suizen (grandioos panorama
gegarandeerd) of anders met eenzelfde vervoermiddel naar de top van de watertoren.
We laten de kinderen springen op de trampoline en maken met hen een ritje over het
autocircuit. De zee laten we vervolgens letterlijk links liggen en rijden langs het
Bloemendaalse strand, de magnifieke Zeeweg dwars door de duinen en voorbij de
watertoren linksaf naar het panoramapunt 't Kopje. We zouden het onmiddellijk met
u eens zijn, dat dit reisdoel ouderwets is, maar ons verder om uw mening niet
bekommeren. Daarna gaan we naar de Kennemerduinen - ook te betreden via
toegangen aan de eerder genoemde Zeeweg - een terrein van duinen, bossen en
plassen, doorkruist door een net van wandelpaden. Een plattegrond met de
wandelroutes is aan de ingangen en bij de Haarlemse vvv aan het Stationsplein
verkrijgbaar, de wandelingen zijn met gekleurde pijlen aangegeven en die van ruim
een uur langs de blauwe pijlen zal ouders en kinderen zeker genoegen doen.
Bovendien zijn er speelmeren en speelweiden en kunt u ten noorden van
Bloemendaal-aan-Zee het Parnassiapaviljoen vinden, waarbij het natuurhistorisch
museum is gelegen van dit Nationaal Park De Kennemerduinen.
Bij 't Kopje zouden we de wegwijzers naar IJmuiden aanhouden en het crematorium
bij Westerveld passeren. Dat crematorium zouden wij bezoeken, de columbaria, de
hoefijzergalerij en de nissen in het park, maar het is uiteraard bepaald niet op één
lijn te stellen met het bezoek aan Zandvoort en ieder zal bij zichzelf te rade moeten
gaan of hij een bezoek aan het crematorium kan verwerken. IJmuiden zouden we
vervolgens bezoeken terwille van de pieren, de grootste sluis ter wereld en de
rijksvishallen in deze tweede vissershaven van Europa. We zouden dan óver de
sluizen rijden, de kleine wegwijzertjes naar Beverwijk volgend, met links van ons
de machtige complexen van de Hoogovens en rechts het Noordzeekanaal,
vierentwintig kilometer lang, honderdtwintig meter breed, gegraven tussen 1865 en
1876, en dan een indruk krijgen van de complete chaos van het IJmondgebied, zonder
meer iets verschrikkelijks om te zien. Een keiharde belangenstrijd woedt er tussen
Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Na korte tijd zouden we weer de wegwijzers naar
Haarlem ontdekken en via de Velsertunnel naar de zuidzijde van het kanaal worden
gevoerd. Het berijden van de in 1957 in gebruik gestelde Velsertunnel is een genot
op zichzelf. Uw ogen moeten zich omschakelen van 50.000 op 50 lux-sterkte, maar
dat bemerkt u nauwelijks, want men heeft lange lichtfilters aangelegd en gewerkt
met blauwe kleuren om het licht te verdelen en het ruimtegevoel te verhogen. Als
uw kindern naar de lengte vragen: 769 meter. Aan de zuidzijde van de tunnel zouden
we ofwel letten op de wegwijzers naar Santpoort en het station Santpoort-Zuid, indien
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we namelijk de kinderen willen tracteren op het natuurbad Velserend, dan wel de
‘puzzelrit’ willen rijden die aan het slot van dit hoofdstuk staat, ofwel de wegwijzers
in de gaten houden naar Spaarndam, met in de nabijheid Spaarnwoude, waar op de
buitenmuur van het niet meer in gebruik zijnde kerkje de spanwijdte is aangegeven
van de reus Klaas van Kieten. In Spaarndam zouden we natuurlijk gaan kijken naar
het standbeeld van het jongetje Hans Brinker, die door zijn vinger in een gat van de
dijk te steken de streek voor watersnood behoedde. We weten overigens dat dit
jongetje nooit bestaan heeft en een uitvinding is van de Engelse schooljuffrouw Mary
Mapes Dodge die in een schoolboekje ‘De held van Haarlem’ beschreef. Dat was in
1865 en sindsdien hebben zóveel Engelsen en Amerikanen zich, reizend door ons
land, afgevraagd waar dat jongetje nu wel was, dat men in 1950 in vredesnaam maar
een standbeeld heeft onthuld voor iemand die nooit geleefd heeft. Wij zouden bij het
bekijken van dit beeldje meteen herinnerd worden aan dat heel andere beeldje, weet
u wel, van dat manneke in Brussel, omdat het zo leuk is die twee beeldjes met elkaar
te vergelijken, Hoezo, zult u vragen? Wel, omdat uit die twee beeldjes weer eens zo
duidelijk blijkt, hoe wij bezuiden de Moerdijk heerlijk Gods water over Gods akker
kunnen laten lopen, terwijl men het in het noorden altijd zo krampachtig probeert
tegen te houden.
Ziedaar ons dagje Haarlem en omgeving: ziedaar ook voor u een spijskaart waaruit
u kiezen kunt, en daarbij rekening kunt houden met uw tijd, smaak en
gezinssamenstelling. En tenslotte geef ik u dan nog een puzzel-autorit van veertig
kilometer, waarin verscheidene van bovengenoemde punten liggen, waarbij u echter
het woord ‘puzzel’ niet te ernstig moet nemen. Wie mijn aanduidingen goed volgt,
vindt de weg vanzelf. U krijgt dan een landschappelijk heel mooi tochtje en u kunt
de kinderen actief houden door ze de vragen te laten beantwoorden die ik onderweg
stel en waarop u de juiste antwoorden achter in dit boek vindt.
+ In Haarlem volgt u de wegwijzers naar Bloemendaal, dan die naar Santpoort,
waar de trip begint aan het station Santpoort-Zuid.
+ Volg hier de wegwijzer Driehuis. U wordt nu geleid door de Willem de
Zwijgerlaan. Past u op: bij wegwijzer 118 slaat u linksaf (geen wegwijzerarm), maar
eerst moet de vraag beantwoord worden: hoeveel kilometer is de hier aangegeven
afstand naar IJmuiden?
+ Linksaf dus en het kleine wegwijzertje volgen naar de ruïne van Brederode, met
daarbij het natuurbad Velserend. Van de ruïne even langs dezelfde weg terugrijden
en dan op de Brederoodseweg rechts afslaan (daarnet bent u van links gekomen).
+ Bij de volgende wegwijzer de richting Bloemendaal aanhouden. Nu steeds
rechtuit en bij wegwijzer 1556 rechtsaf.
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+ Na korte tijd komt u aan een bocht, waar een lantaarnpaal met drie gele
wegwijzertjes staat. De richting aanhouden van de twéé gele wegwijzertjes. Na enige
tijd gaat de weg met een grote bocht naar links en klimt dan naar het uitzichtpunt 't
Kopje.
+ Nu geruime tijd rechtuit blijven rijden. Een heel mooie weg. Uiteindelijk maakt
de weg een bocht naar rechts (prachtig panorama op het duinlandschap) en gaat dan
vrij sterk dalen. Daar stel ik de tweede vraag: links staat een kindertehuis met onder
de ramen een spreuk; hoe dikwijls komt in deze spreuk de letter e voor?
+ Deze weg blijven volgen (rechts aanhouden) en u passeert het plaatsnaambord
Overveen. Direct erna slaat u rechtsaf. Op de vorksplitsing houdt u links aan
(Kweekduinweg). U kruist een grote weg en rijdt na die kruising uit op de
Tetterodeweg, waar u rechts afslaat.
+ Op de splitsing rechts aanhouden en u komt op een grote weg, die u naar links
volgt. Deze weg gaat dwars door de duinen en komt na geruime tijd bij de zee uit.
Laat de zee aan uw rechterhand en rij zo naar Zandvoort, waar u per lift naar het
panoramaterras van het wolkenkrabberhotel kunt gaan. Ook als u dat niet doet, kunt
u de derde vraag beantwoorden door op het bord te letten: op hoeveel meter hoogte
bevindt zich dit panoramaterras?
+ In Zandvoort de weg naar Haarlem nemen, maar nog vóór de stad, in Bentveld,
moet u bij wegwijzer 1076 links afslaan en er meteen de vierde vraag beantwoorden:
hoeveel kilometer is op deze wegwijzer de afstand naar Den Haag?
+ Linksaf dus, volgens de aanduiding ‘De Blinkert’. Ook bij de twee volgende
wegwijzers de richting De Blinkert aanhouden. U rijdt over een heel mooie bosweg
en passeert Kraantje Lek. Nu nog even rechtuit en u komt bij een wegwijzer. Hier
links afslaan (geen wegwijzerarm) en na korte tijd passeert u een viaduct, waar ik
de vijfde vraag stel: voorbij het viaduct staat rechts een lantaarnpaal met daarop de
letter N en een getal: welk getal? En nu bent u vlak bij Haarlem, waar dit veertig
kilometer lange tripje eindigt. aant.
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2 Dagtrip naar de kop van Noord-Holland
Aan de overkant van het Noordzeekanaal ligt het gebied, waar een Brabander, een
Limburger, een Geldersman, en ook een buitenlander lijkt me, het Holland vinden
waarvan ze gehoord en gelezen hebben. Het karakteristieke beeld van Holland (nee,
niet Nederland, maar Holland), dat men zich als niet-Hollander gevormd heeft, krijgt
men hier in werkelijkheid te zien. Ik zeg niet dat het in deze contreien overal even
mooi is, daar gaat het niet om. Ik ben trouwens geen handelaar, die toeristische waren
aanprijst, alsof het over tandpasta of zo iets gaat. Ik zeg evenmin dat het hier overal
even aangenaam is. Beslist niet, ik vind de sfeer juist weinig vertrouwd en zou er
beslist niet blijvend kunnen wennen, maar ik beweer wel dat de streek bijzonder
markant is. Dat laatste is ook wel te verwachten, daar immers de wals van de
verstedelijking nog nauwelijks het kanaal is overgerold, als we tenminste even afzien
van de complete chaos van het IJmondgebied, zonder meer iets verschrikkelijks. Het
gevolg is dat men er zich nog echt in het achtertuintje van Holland voelt, in het
Holland zoals het in de boekjes staat.
Wat het landschap in de uiterste kop van Noord-Holland betreft: het lijkt me dat
men wel enige moeite moet doen om dit helemaal te
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kunnen waarderen. Het is strenger, grimmiger dan in Zuid-Holland. De afstanden
lijken ook groter, waardoor het eerder eenzelvig wordt. Spektakelstukken zijn er
helemaal niet, vaak zijn er zelfs uitgestrekte en bijna kale vlaktes, waar het zo
onbarmhartig waait, dat de bomen er scheef van staan en de mensen van hun fiets
moeten stappen. De dorpen missen meestal een beschermende bomenkrans en dan
blijkt zo duidelijk hoe elke verheffing hier monumentaal werkt. Een toren, een
boerderij, een schip in het kanaal, alle verticale accenten domineren in deze volkomen
openheid. Het is dan eigenlijk wat vreemd dat ondanks die openheid en die ruimte
het land toch vaak ietwat beklemmend werkt en ietwat melancholisch aandoet. Nee,
ik zou het beslist niet elke dag moeten zien, maar wanneer dat zo eens een keer
gebeurt, werkt het landschap toch wel boeiend, vooral ook omdat het zo'n compleet
contrast vormt met de natuur in de landprovincies. De karakteristieke stolpboerderijen
met hun piramidevormige daken staan somber en onheilspellend op de aarde. Ze
lijken op grote hoeden, die alles onder zich bergen, alsof ze het land zelf nóg meer
ruimte willen geven.
Markanter en nog boeiender vind ik het landschap bezuiden de lijn Alkmaar-Hoorn,
waar ineens veel meer water verschijnt. Hier liggen honderden en honderden
vlotbruggetjes over kanalen en sloten, in dit land dat nauwelijks land te noemen is,
alleen maar water met stukken land daartussen en grote wolken erboven, en waar
het pompen of verzuipen geblazen is, dag en nacht, en waar men overal de kleine
molentjes ziet staan, de zogenaamde spinnekoppen, die Hollands kop boven water
moeten houden. Hier moet men gaan kijken naar de droogmakerijen, naar de Beemster
vooral, landschappelijk wel de mooiste droogmakerij die we hebben, drooggelegd
in 1612 met de hulp van Leeghwater, die zijn omgeving al eerder verbaasd had doen
staan door met een duikerklok onder water te gaan, daar wat peren te eten en een
psalm te schrijven en toen weer naar boven te komen. De man die als teken van dank
voor zijn Beemsterdrooglegging de gasten op het toen aangerichte feestmaal mocht
bedienen. De grote rechthoeken van de Beemster (acht kilometer omtrek is ‘een kruis
rond’) worden omzoomd door boomrijke wegen en bestaan uit weilanden, akkers en
boomgaarden, en de stolpboerderijen zijn er bijzonder fraai en rijk. Van geheel andere
aard is de Zaanstreek met de sombere en grandioze fabrieken. Mooi is deze streek
niet te noemen, maar Fred Thomas moest bij het zien van de fabrieken altijd denken
aan de paleizen van Benares aan de heilige stroom van India, en inderdaad heeft het
silhouet van de Zaanstreek iets statigs, waarbij dan nog komt dat in de verborgen
hoekjes, in de achttiende-eeuwse, vaak houten huisjes als miniatuurtjes, toch nog
heel wat van

L. van Egeraat, Gezinsuitstapjes in Nederland

18
het echte ‘Holland’ te vinden is. Afgezien van Zaanstreek, droogmakerijen en in dit
hoofdstuk verder niet te beschrijven kuststrook is er hier verder overal het groen en
is er het water. En is er het vergezicht tot aan de horizon toe, bij Jisp en Landsmeer
en Purmerland, de streek van de watertjes, sloten, dwarssloten, dwarsvaarten,
bruggetjes en huisjes, de streek die sterk datgene heeft waaraan de overige
Nederlanders denken zodra het woord ‘Holland’ valt.
Maar wanneer de kop van Noord-Holland mij zo aanspreekt, omdat ik hier als
niet-Hollander het beeld van Holland krijg te zien, ligt dat minder aan het landschap
dan aan de stadjes. Die Oudhollandse stadjes hier zijn werkelijk uniek en hoe meer
men het buitenland kent, hoe meer men ze leert waarderen, de stadjes waar het water,
altijd dat water, zo karakteristiek is en die door het water gemaakt zijn tot wat ze
zijn, maar die daarnaast nog iets anders karakteristieks hebben: het feit, dat alles
keurig op schaal is gebouwd. Wanneer men er wandelt, krijgt men een bepaald gevoel
van rust over zich; alles hier is op maat gesneden.
Met die stadjes bedoel ik echter beslist niet plaatsen als Volendam, dat ik vroeger
al eens ons nationaal misverstand heb genoemd. Anderen spreken, wat scherper, van
onze nationale bedelpartij. Volendam is een mooi voorbeeld van een bepaalde evolutie
in het toerisme, die ook elders is te zien, bijvoorbeeld bij de Rijn. Beroemde schrijvers
hebben vroeger de Rijn uitbundig bezongen en Baedeker schreef er met oprecht
enthousiasme zijn eerste reisgids over. Deze mensen logen niet en waren in hun
loftuitingen volkomen eerlijk. Sinds hun tijd echter is de Rijn volkomen van karakter
veranderd. Ze is vervuild, ze is toeristisch verkitscht, ze werd de streek van de valse
romantiek en de namaakkastelen. Maar het merkwaardige is nu dat de nagalm van
de vroegere - en toen terecht gegeven - roem bij het huidige toeristenpubliek is blijven
hangen. Daarop speculeren de handige reclameschrijvers, die het publiek de geneugten
van de Rijn met de vroegere romantische adjectieven voorschotelen, dat publiek
suggererend dat ze de Rijn te zien krijgen met het karakter zoals dat destijds bezongen
werd, en erin slagend om het publiek inderdaad naar de Rijn te lokken. Bij Mallorca,
Capri en talloze andere streken heeft zich een dergelijke situatie voorgedaan. Nu is
het wel zaak dat u me goed begrijpt. Wie werkelijk romantiek en rust en Duitse sfeer
zoekt, kan in het algemeen beter naar andere gebieden dan de Rijn gaan. Maar wél
moet naar de Rijn gaan degene die het niet zozeer om natuurschoon en dergelijke
zaken te doen is, maar die het prettig vindt om op vakantie te midden van landgenoten
te zijn die allemaal een vrolijke bui hebben, en die primair op reis gaat vanwege de
gezelligheid. Ik trek dat laatste niet in het belachelijke en ik ga het
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niet afraden, zeer beslist niét, maar het is wel nodig om de zaak duidelijk te stellen
en het wordt eveneens tijd om in Nederland eens eerlijke voorlichting te geven en
niet het reclameachtige geklets over zogenaamde mooie plekjes. Wie wil janplezieren
gaat naar de Rijn, prima, uitstekend, des te beter blijven andere gebieden gereserveerd
voor de echte natuurliefbebbers en stilteminnaars. Maar dan moet aan die laatsten
ook duidelijk gezegd worden dat ze van de Rijn beter kunnen wegblijven en dat ze
met een grote boog om Rüdesheim en dat soort pretplaatsen moeten heenrijden.
Alleen zó de zaak duidelijk gesteld.
Deze uitweiding moge u mij om een dubbele reden verontschuldigen. Op de eerste
plaats wordt dit boek nu eenmaal gelardeerd met wel méér opmerkingen die het
toerisme in het algemeen betreffen, de vorm daarvan, de structuur, de evolutie en de
voorlichting erover. U zult dat bij nalezing van enkele andere hoofdstukken wel
bemerken. Maar op de tweede plaats kan het u nú duidelijk worden hoe men, naar
ik meen, moet staan tegenover een plaats als Volendam, en Volendam niet alléén.
Ook hier geldt, dat ik niets afraad en niets aanraad, want ieders smaak moet worden
geëerbiedigd, maar dat de zaak wel duidelijk moet worden gesteld. Ik zei dat ik naar
de kop van Noord-Holland ga, omdat ik er Holland wil zien zoals het faam gekregen
heeft in de wereld. Maar dan blijkt dat Volendam niets typisch Hollands meer heeft
en dat het precies zo van karakter veranderd is als de Rijn. Wie daarom drukte en
commercie wil zien, moet beslist naar Volendam gaan, dat is leuk en dat is gezellig,
maar laten we elkaar niet wijsmaken dat hier het echte Holland nog te zien is en dat
we dáárom naar Volendam moeten gaan. Het karakteristieke Holland is er net zo
weinig meer te zien als bijvoorbeeld op de Alkmaarse kaasmarkt en dergelijke
instituten, waar de massa slechts naar toe gedirigeerd wordt in het belang van de
plaatselijke middenstand.
Nee, dan krijgt u in bijvoorbeeld Durgerdam veel beter het echte Holland te zien;
daar is het nog niet verkitscht. Daar zal de Brabander, de Geldersman, de Limburger
of de buitenlander wél teleurgesteld worden wanneer hij, wat zijn goed recht is, op
reis graag drukte en winkeltjes zoekt, maar niét wanneer hij op reis graag het Holland
ziet dat zo totaal anders is dan zijn eigen streek. En het hoeft niet per se Durgerdam
te zijn. Er zijn meer van die plaatsen, die allemaal heel fragiel zijn, heel breekbaar,
net of ze allemaal gemaakt zijn van dat speelgoed met de rode en witte blokjes waar
de kinderen huizen en torentjes mee bouwen. In Monnikendam bijvoorbeeld staat
zo'n torentje en daar zitten ook nog ruitertjes in. Als het uur geslagen heeft, moet u
wél vijf minuten wachten; draaien ze
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dan nog niet, dan zitten ze vast. Nog een stadje met herinneringen aan de tweede
gouden eeuw - de tweede, want in de eerste, de veertiende, telde westelijk Nederland
nog niet mee - is Edam, dat zijn naam gaf aan de kaasbollen die over heel de wereld
rollen. Leuker nog is Broek in Waterland, net een dorp van Roodkapje of Moeder
de Gans. Het best kan ik nog zeggen een antiseptisch dorpje, natuurlijk weer met
water, altijd dat water, in al die stadjes die dan wel geen wereldhistorie meer maken,
maar die dan blijkbaar toch maar de Tachtigjarige Oorlog gewonnen hebben, wat je
ook niet moet uitvlakken. Zoals ook in De Rijp, ook weer zo fris, winderig, lekker
schoongewapperd en antiseptisch. En als u nu De Rijp kent, Broek in Waterland,
Hoorn, Enkhuizen, Jisp, Watergang, Graft, Durgerdam, Schellinkhout en
Middenbeemster, dán weet u wel wat klinkklare Noordhollandse stadjes en plaatsen
zijn.
Laat ik nu wat praktische wenken geven voor een dagtrip naar deze streken. U zou
dan moeten beginnen met de ANWB-kaart Noord-Holland (schaal 1:100.000) aan te
schaffen. Daarop kunt u dus, wat de landschappelijke zijden van de trip betreft, de
Beemster aantekenen met de plaatsen Middenbeemster - nog zoals het in de
zeventiende eeuw werd gebouwd; klein museum met herinneringen aan de schrijfster
Betje Wolff - en Oosthuizen, het meest karakteristieke van de zogenaamde
zeevangdorpen (dorpen die destijds tussen de zee en het - nu drooggelegde - meer
lagen en het zeewater ‘opvingen’). U kunt met dit gebied en enkele aangrenzende
ook kennismaken door de ANWB-Koggenroute te rijden (tweeëntachtig kilometer),
die is bewegwijzerd met de bekende zeshoekige bordjes. Een folder met kaart en
beschrijving ervan is bij de ANWB te krijgen. De honderdzevenendertig kilometer
lange Hollands Noordenroute kunt u dan eveneens meenemen, al vind ik het berijden
hiervan minder interessant dan van de Koggenroute. Hoe dan ook, behalve de
Beemster zou op uw program kunnen staan de weg van Assendelft naar Krommenie,
een typisch Hollandse weg, met over een lengte van zes kilometer ononderbroken
de huisjes met de bruggetjes. Ten derde wijs ik op het gebied van Purmerland, Jisp
en Landsmeer, eneveens echt Hollands en dus voor iemand uit de andere provincies
erg markant. Op de genoemde kaart kunt u zelf wel de verbindingswegen ontdekken.
Dat alles geldt ook voor de streek bij Durgerdam, Ransdorp met de scheve toren,
Holysloot, misschien het meest idyllische Waterlandse dorp, alles direct benoorden
Amsterdam en te bereiken over de Schellingwoudse brug. U vindt er een gebied van
plassen, kreken, sloten, weiden, wind, riet en wolken, vlak bij de hoofdstad. Verder
wijs ik u op het noordelijker gelegen ‘rijk der duizend eilanden’, de doolhof
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van sloten, watertjes en kooleilanden bij Broek op Langendijk; een gebied dat door
de slechte economische omstandigheden over een jaar of tien wel veranderd zal zijn,
maar dat zó typisch Hollands is, dat u het vóór die tijd toch gezien zou moeten hebben.
En ten laatste: wie geïnteresseerd is in de trapbemaling (de groepen molens bij de
droogmakerijen vielen uiteen in ‘gangen’, die het water naar elkaar maalden om zo
het hoogteverschil tussen polder en boezem te overwinnen), kan aan de Noordervaart
bij Schermerhorn nog een bewaard gebleven gang gaan bekijken. De streek hier is
trouwens vanwege de diverse molens ook anderszins karakteristiek.
Na het landschap nu de plaatsen. In de Zaanstreek geef ik u in overweging om
eerst naar de op werkdagen in bedrijf zijnde en te bezichtigen molen De Dood te
gaan (bij de Julianabrug en het station Koog-Zaandijk). Daarna gaat u de brug over
(uitzicht) en vindt links de Zaanse Schans, een klein openluchtmuseum met oude
Zaanse huizen. Eventueel kunt u ook nog de Zaanlandse Oudheidkamer, het
molenmuseum en de oliemolen De Pink bezoeken. Noteert u, ten tweede, Watergang
als een der gaafste dorpen van Waterland, ten derde en ten vierde de plaatsen
Durgerdam en Broek in Waterland, waarover ik hierboven al verteld heb. Noteert u
ten vijfde Schellinkhout en ten zesde Graft met het sierlijke bakstenen raadhuisje.
Het intieme De Rijp, ten zevende, is wel van essentieel belang voor wie een indruk
wil krijgen van de kop van Noord-Holland. U vindt er een lief museumpje met
scheepvaartcuriosa en een kerk met gebrandschilderde ramen en u kunt er tochten
maken met een rondvaartbootje door het polderlandschap (boten van Heynes).
Informeert u ook eens bij de vvv van Zaandam of de zaterdagse boottochten Zaandam
- De Rijp vice versa doorgang vinden. Ten achtste tot en met ten elfde kunt u Edam,
Monnikendam, Hoorn en Enkhuizen noteren. Edam bouwde op de plek waar een
losgelaten stier zich liet vangen (en daarom zo excentrisch) een kerk met
gebrandschilderde ramen die na die van Gouda misschien de mooiste van ons land
zijn. Er staat natuurlijk de bekende Speeltoren met vlakbij de veel gefotografeerde
Kwakelbrug. En in het museum op het Damplein, waarvan de kelder op het water
drijft, vindt u herinneringen aan Trijntje Keizer, zeventien jaar oud en twee meter
zeventig lang. Voor Enkhuizen is de tijd voorbij, dat de haringen bij miljoenen op
de wallen kwamen afgezwommen. Binnen de muren is de stad ineengeschrompeld,
een soort pit met daarbuiten een lege bolster, de oneindigheid van Noord-Holland.
En binnen die wallen vindt u een plaats die, als ik het zo mag uitdrukken, doorregen
is van evenwichtige architectuur. Op de vraag wat er nu eigenlijk in Enkhuizen te
zien is, antwoorden snuggere lieden vaak:‘Het Zuiderzeemuseum.’ Dat is natuurlijk
onzin, want in Enkhuizen is primair
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Enkhuizen te zien, de klinkklare Zuiderzeestad, waarin u wandelen moet. Wandelen,
de auto is er taboe. Wandelen langs de Bocht, het Zuiderspui, de Wierdijk, het Spaanse
Leger, de Westerstraat. En dan kunt u daarna een vergelijking maken met Hoorn,
waar we maar moeten vergeten dat er een standbeeld staat voor een man, Jan
Pieterszoon Coen, die we tegenwoordig liever zouden opsluiten, omdat hij per slot
enkele duizenden mensen in koelen bloede liet vermoorden. U kunt zien dat Hoorn
joyeuzer is dan Enkhuizen, maar minder statig, minder aristocratisch, meer een
boerendeerne, terwijl Enkhuizen iets weg heeft van een jonkvrouw. Als u wilt weten
welke plaats de Zuiderzee en heel de zeventiende eeuw gehad hebben in de historie
van westelijk Nederland en hoe ze het gezicht hebben bepaald van Holland, dan moet
u ook in Hoorn gaan wandelen, minstens langs de Grote Oost, de Slapersdijk, de
Binnenluiendijk, de Oude Doelenkade, de Veermanskade, de Appelhaven.
Hoe kunt u de kinderen op een dagtrip naar de kop van Noord-Holland aan hun
trekken laten komen? Al wat ik hierboven heb opgesomd kan ook voor hen interessant
zijn, maar ik tip u nog enkele attracties: boottochten vanuit Hoorn en Enkhuizen,
paling eten in de taveerne van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, boottocht en
koolveiling in Broek op Langendijk, natuurbad de Wilgenhoek in Middenbeemster,
zwembaden in Landsmeer, Wijde Wormer, Edam, Purmerend en elders, en verder
verwijs ik naar de hoofdstukken 1, 22 en 23.
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3 Langs Lek, Vecht, Angstel en Bullewijk
In dit hoofdstuk beschrijf ik u een dagtrip langs een rivierenrijk traject van Rotterdam
in de richting van Amsterdam, een traject dat landschappelijk veel te bieden heeft,
vol variatie is en ook de kinderen kan bevredigen.
We rijden eerst langs de Lek. Wie de onstuimige bergstroom gezien heeft, die bij
het Zwitserse Thusis in de Via Mala kolkt, zal het met me eens zijn, dat deze zelfde
bergstroom, de Rijn, in het rustige Nederland wel tot rust is gekomen. De rivier
bereikt ons land bij Tolkamer en splitst zich in de buurt van Pannerden in de Rijn
(die nog maar eenderde van het watertotaal met zich gaat voeren) en de Waal. Kort
voor Arnhem splitst zich een zijtak af, namelijk de Gelderse IJssel. De Rijn stroomt
dan onder de bekende brug van Arnhem door. Het is misschien wel interessant om
u eraan te herinneren dat een deel van dit water driehonderd jaar geleden als sneeuw
op de toppen van het Zwitserse Sint Gotthardmassief is gevallen. De Rijn gaat langs
Wageningen verder naar Wijk bij Duurstede en verliest daar plotseling en om
onnaspeurbare redenen haar naam, want van nu af heet ze Lek. Maar bij datzelfde
Wijk bij Duurstede stroomt de Rijn toch ook onder haar éígen naam verder, zij het
dat er nog nauwelijks water in die
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stroom staat en men haar de betiteling Kromme Rijn heeft gegeven. Zo loopt ze naar
Utrecht, verliest daar nogmaals water aan de Vecht, en mag dan na deze aderlating
als Oude Rijn (denk aan de befaamde bezuiden Utrecht) haar loop vervolgens lang
Woerden en Alphen naar Leiden. Daar vindt ze haar roemloos einde, in de stad die
haar naam vermoedelijk afleidt van het onaanzienlijke riviertje de Leede (thans Mare
genoemd) en dus niet eens van de trotse Rijn, die hier nog een laatste belediging
wordt aangedaan. Dat de Rijn voorbij Leiden nog verder naar zee stroomt en die zee
bereikt via de door ingenieur Conrad gebouwde sluizen bij Katwijk, weet en
interesseert niemand meer. De tijden zijn dus inmiddels wél veranderd. Want in de
Romeinse tijd voeren op deze Oude Rijn de galeien, op weg naar de Noordzee en
Engeland. Aan de benedenloop van de stroom werden Romeinse vestingen gesticht,
waaraan de bij Woerden, Zwammerdam, Alphen, Koudekerk en Leiderdorp gedane
opgravingen herinneren. Op last van de veldheer Corbulo groeven de Romeinen zelfs
een gracht, die de Oude Rijn met de Maas verbond en waarvan de huidige Vliet
vermoedelijk een restant is. Deze waterweg werd versterkt doordat op de plek van
het huidige Voorburg een castellum en een vlootbasis werden gesticht, waarschijnlijk
het Praetorium Agrippinae. De Rijn was echter een lastige en moeilijk te temmen
rivier, die veel last veroorzaakte aan de bewoners van de streek. In de twaalfde eeuw
werd een dijk aangelegd langs de Kromme Rijn en moest de langzamerhand kanaal
geworden rivier door middel van een duikersluis van het nodige water worden
voorzien. Kanalisering en bedijking gingen steeds verder, het waterschap groeide
uit tot een der merkwaardigste en grootste van ons land. Een waterschap (om zo
nodig op dit punt uw geheugen op te frissen) zorgt voor het onderhoud van dijken
en andere waterkeringen, voor de afwatering, voor het onderhoud van wegen, bruggen
en kanalen in zijn gebied. Reeds Floris V hield zich met deze dingen bezig en schonk
juist bijzondere aandacht aan het Rijnland. In 1826 kreeg het waterschap de naam
Hoogheemraadschap Rijnland, waarvan het bestuur een grote macht uitoefende in
de staat. Deze macht werd in de loop der tijden wel kleiner, maar nog altijd geldt
Rijnland als het meest invloedrijke van onze waterschappen. Het strekt zich uit over
een gebied van honderdduizend hectare, begrensd door de lijn Den
Haag-Gouda-Aalsmeer-Amsterdam-Velsen-Den Haag.
Nee, van déze Rijn na Wijk bij Duurstede krijgen we op onze tocht nauwelijks
iets te zien (nauwelijks, want achter IJsselstein zullen we haar kruisen, laten uw
kinderen er maar eens naar uitkijken), maar omdat u het riviernaambordje nogal eens
tegenkomt bij uw trips in de Randstad, leek het me interessant om er toch iets over
te vertellen.
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De trip van dit hoofdstuk voert langs de stroom die vanaf Wijk bij Duurstede
momenteel de feitelijke voortzetting van de Rijn is, langs de Lek dus.
Begint u eerst maar met Alblasserdam op te zoeken, wat erg eenvoudig is. Van
hier dan naar Kinderdijk, waar als reusachtige pinguïns rechts van de weg de beroemde
molens staan: elders in dit boek spreek ik erover. En inmiddels hebt u dan de ... nee
niet de Lek, maar de Noord al gezien. Heel even raakt de rivier nu uit het zicht, en
wanneer u opnieuw een rivier ziet, is dat de Lek. En daar gaan de slierten Rijnaken,
daar drijven de tjalken en stuiven de motorboten over het water. En daar zijn ook de
grienden met hun slootjes en hun wilde bloemen, daar zijn de grote rietschelven, die
op de dijkhelling zijn getast en soms als grote muren met de weg méélopen. Eens
was hier op de Lek de zalmvangst niet onbelangrijk, in een enkel dorp is het bord
met de aanduiding zalmvisserij nog te zien, in Ammerstol is de oude zalmbank nog
bewaard, maar onder andere de benzine van de motorschepen heeft de zalm goeddeels
verdreven.
Nieuw-Lekkerland wordt gepasseerd en aan de overkant zien we Lekkerkerk liggen,
een dorp met een zeer steedse ligging, een hoge stenen muur langs het water en een
aaneeengesloten huizenrij erachter. Men heeft het ook weleens vergeleken met een
zwaluwnest tegen een dakgootrand. Rechts van ons blijft de Alblasserwaard, een
streek van ernstige zwijgzame lieden. Diverse molens zijn rechts te zien. Streefkerk
volgt, zo genoemd omdat de bewoners vroeger aan de overkant van de rivier ter
kerke moesten en dus naar een kerk strevende waren. Het dorp is grotendeels gebouwd
op een der donken, die in de Alblasserwaard nog in vrij groten getale voorkomen.
Donken zijn zandige bulten en ruggen, resten van het laagterras van de Lek; men
kan ook zeggen opduikingen van het diluvium in het aluvium. Vroeger waren zij
hoger dan nu en werden ze ook gebruikt ten tijde van watersnood. Nu zijn het
nauwelijks merkbare verheffingen, voor botanici echter interessant, want men vindt
er planten die karakteristiek zijn voor de diluviale zandgronden. Opmerkelijk is ook,
als u daar eens op let, hoeveel plaatsnamen nog op ‘donk’ eindigen. En inmiddels
rijden wij verder naar Groot-Ammers, het kaasdorp. Kostelijk is het traject met de
huisjes aan de voet van de dijk, zodat u de slaapkamers op ooghoogte passeert en
een wijd uitzicht hebt over het met sloten doortrokken polderland. Aan de overzijde
ligt Schoonhoven, waarover ik elders in dit boek vertel. Aan onze eigen oever volgt
Nieuwpoort, een soort Madurodam voor volwassenen, tweehonderdveertig meter
breed en driehonderdveertig meter lang is het minuscule stedeke binnen de
rechthoekwallen, en het heeft heuse straatjes, een heus raadhuisje met luifel erboven
en sluisdeuren eronder, en heuse men-
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sen, die er beslist niet overspannen zullen worden. We passeren vervolgens Langerak,
waar een der karakteristieke Zuidhollandse dorpskerken staat. Veel van die oude
kerken hebben een éénbeukig schip. Ook hier is dit het geval, maar tussen dit schip
en het koor bevindt zich een dwarsschip, dat niet alleen smaller, maar ook lager is
dan schip en koor, een unicum in deze provincie. Stelt u er geen belang in, dan neemt
niemand u dat kwalijk. Bovendien eist de Lek zelf al uw aandacht op. Oude torens
staan links en rechts op wacht, rechts in de Alblasserwaard, links in de groene
uitgestrektheden van de Lopikerwaard, die de plaats heeft ingenomen van de
Krimpenerwaard die enkele kilometers terug nog aan de overkant lag. Ameide volgt
nu. Als de historie anders zou zijn verlopen, had Ameide een Amsterdam kunnen
zijn en Amsterdam een huidig Ameide. Maar het dorp Amsterdam werd een stad, de
stad Ameide werd een dorp. In miniatuur is alles gebleven: een Prinsengracht, een
Dam en een rivierenpanorama dat veel boeiender is dan dat in Amsterdam, waar het
door de bouw van het Centraal Station werd verknoeid. In de tijd dat de fruitbomen
bloeien zou u van Ameide niet rechtstreeks, maar via Meerkerk naar Lexmond moeten
rijden. In de andere jaargetijden doen we het rechtstreeks. Lexmond dankt zijn naam
aan het kleine riviertje de Laek en nu wordt u van de rivier af gevoerd en over een
grotere weg geleid naar Vianen, met nog altijd ‘de straat’ uit de gelijknamige roman
van Ina Boudier-Bakker, met bij de hofpoort een pomp met een vrouw in twee helften,
wat in het toch niet onpreutse Vianen een flauwe herinnering wekt aan de Folies
Bergerères, en met aan een tot sloot gedegradeerde gracht de kerk, met daarin de
tombe van Reinoud van Brederode, die zich echter wel met enige verbazing zal
afvragen, waarom hij in een niet meer passende omgeving mag wachten tot Gods
engelen hem zullen wekken voor het laatste gericht.
Daarna gaan we de Lek over, wanneer we namelijk de autosnelweg richting Utrecht
nemen. Nu de spoorbrug over de Moerdijk verdwenen is, dingt de Lekbrug naar de
eretitel van de mooiste brug des lands. Ze krijgt die titel echter niet, omdat er onder
andere een Merwedebrug bij Gorinchem bestaat, maar dat ze mooi is bent u met me
eens, als u de wagen ergens parkeert en onder bij het water omhoog naar de brug
kijkt.
Attentie nu, als u een mooi trajectje wilt rijden. Dan moet u aan de overkant van
de Lekbrug, dus aan de noordkant, de wegwijzers richting Lopikerkapel aanhouden.
U wordt dan nog éénmaal langs de Lek gevoerd en krijgt een mooi achterwaarts
gezicht op de brug. Bij wegwijzer 4514 de richting Lopikerkapel blijven volgen en
bij de aanduiding ‘doorgaand verkeer’ rechts de dijk af - tenzij u voor uw kinderen
een strandbadje zoekt - en nu verder de wegwijzers aan-
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houden naar IJsselstein. Hier staan de reusachtige radio- en televisiezenders van de
zender ‘Lopik’, waarvan er een nog vijftig meter hoger is dan de Eiffeltoren. Minstens
terwille van de kinderen moet u er eens vlak onder rijden. Het kersenstadje heeft een
regelmatige rechthoekige plattegrond en een vreemd-aantrekkelijke toren, werk van
Alexander Pasqualini uit Bologna, een der eerste renaissancebouwwerken van ons
land. In IJsselstein volgen we de richting Montfoort - uw kinderen weten nog wat
we nu gaan kruisen? - maar we doen dat stadje zelf niet aan en letten op de wegwijzers
naar De Meern.
Daar aangekomen, houden we de wegwijzers naar Vleuten aan. En we zullen nu
de kinderen wat actiever bij de trip inschakelen door ze wat vragen te stellen, die ze
op een papiertje kunnen beantwoorden. De goede antwoorden staan achter in dit
boek en we zullen ze na afloop van de toer controleren. Kort vóór Vleuten staat rechts
huis De Berken en daar stel ik de eerste vraag: welk huisnummer heeft dit huis? In
Vleuten zelf, waar bij de aardige toren een ritsje witgekalkte huisjes met rieten daken
staat (zeventiende eeuw), volgen we de wegwijzers ‘doorgaand verkeer’ en daarna
steeds die naar Haarzuilens, een leuke weg die ons recht naar het kasteel van
Haarzuilens leidt. Het in 1672 verwoeste huis werd in 1891 door Cuypers geheel
herbouwd en is zeker het meest imposante kasteel dat we in ons land hebben. Maar
zodra de enorme deur openzwaait, staat u helemáál perplex, want het interieur is iets
fantastisch. Ik vertel er hier verder niets over, maar u moet dit beslist zien. Ook de
oudere kinderen zullen het interessant vinden. Hoe verbazingwekkend het hier
allemaal is, mag ook blijken uit het feit dat voor de aanleg van de kasteeltuin het
hele dorp Haarzuilens destijds moest worden afgebroken en verplaatst, omdat het in
weg lag.
Na het bezoek rijden we het dorp zelf in en letten er op de overal wit-rood
geschilderde huizen. Brinck, Ockerhuizerweg en dan de wegwijzers ‘doorgaand
verkeer’ volgen. Bij wegwijzer 935 slaat u rechtsaf en na korte tijd komen we dan
aan een spoorwegovergang waar aan de kinderen de tweede vraag gesteld kan worden:
welk nummer heeft deze overweg? U kunt het rechts aan de kant van de weg lezen.
We gaan de spoorlijn over, verderop bij wegwijzer 3590 rechtuit en daarna bij de
brug rechtsaf, volgens de aanduiding doorgaand verkeer. Water, alsmaar water
begeleidt onze route, die nu kennelijk door de Hollandse rimboe voert. Bij wegwijzer
152 rechtuit, onder de autosnelweg door en zo naar Breukelen (tevoren mooi uitzicht
vanaf de brug). Over de brug rechtuit en bij wegwijzer 153 links. Nu voorlopig steeds
rechtuit blijven rijden.
En inmiddels kan ik u dan vertellen dat we nu langs de Vecht rijden,
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waar rijke kooplieden en magistraten in de zeventiende en achttiende eeuw hun
buitenverblijven lieten bouwen. De Amsterdamse kooplieden vonden weinig andere
geschikte beleggingsmogelijkheden dan de grond. Bovendien breidde Amsterdam
zich steeds meer uit en was het daar naar de toenmalige begrippen niet rustig genoeg
meer. Tenslotte beantwoordde juist de Vechtstreek aan de gangbare opvattingen over
landschapsschoon (pas omstreeks 1750 zou het hogere land met zijn bossen
geprefereerd worden boven het lagere) en om al die redenen werd er het ene landhuis
na het andere gebouwd. In het begin van de achttiende eeuw gingen zich ook joodse
kooplui hier vestigen. Binnen de Utrechtse wallen mochten ze niet wonen, in
Amsterdam geen lid zijn van het gilde, maar aan de Vecht telde alleen het geld en
dát bezaten ze. Als nieuwe rijken verdrongen ze geleidelijk de oude gedistingeerde
adel, die veelal gedwongen werd haar bezit langs de Vecht uit geldgebrek te verkopen.
Het verval van de stapelmarkten en de opkomst van de Engelse industrie
veroorzaakten dat ook de joodse zijdehandelaars en zijdefabrikanten de een na de
ander failliet gingen. Ook de overgebleven niet joodse bourgeoisie kreeg het steeds
moeilijker. Na 1763 was het met de bloei van de Vechtstreek gedaan, de ene financiële
crisis volgde op de andere, de tuinen werden verwaarloosd ofwel van Le Nôtre-tuinen
veranderd in Engelse parken. In de Napoleontische tijd werden veel buitens
afgebroken. In de negentiende eeuw ontstond nog een kleine herleving, maar de
herbouw van veel huizen was niet altijd even gelukkig en vooral de
zeventiende-eeuwse gevels werden dikwijls verknoeid. Toch is er genoeg moois
overgebleven om een tocht langs de Vecht genotvol te maken. Wel moet u er op
rekenen hier geen paleizen te zien: de rijkdom der bewoners kwam vooral tot uiting
in monumentale inrijhekken, theekoepels en luxe-interieurs. De stijl van de
buitenplaatsen is een mengvorm van een Amsterdams herenhuis en een landelijk
bouwwerk, want de tijd van kastelen was voorbij, stadshuizen pasten hier niet, maar
evenmin boerderijen. Maar de huizen werden minder hoog dan die aan de
Amsterdamse grachten en niet voorzien van stoepen en onderhuizen. De daken, veelal
bekroond door grote schoorstenen, waren daarentegen vaak groter. Als materiaal
werd baksteen gebruikt, zelden natuursteen. De tuinen bezaten grotere verscheidenheid
dan de huizen zelf, omdat de kooplieden immers mede dáárin hun rijkdom wilden
manifesteren en de een niet voor de ander wilde onderdoen. Geschoren boompjes en
heggen, fonteinen, kunstmatige grotten, theekoepels, inrijhekken, figuren van glas
en gekleurde steen, is het allemaal kitsch? Wanneer men stijl de uiting van een
bepaalde tijdgeest kan noemen, is het beslist stijlvol.
We passeren na Breukelen, dat zijn naam gegeven heeft aan het New-
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Yorkse Brooklyn, het ene buiten na het andere. In Nieuwersluis moet u gewoon
rechtuit blijven rijden. Maar waneer u een extra-half uur de tijd hebt en werkelijk
het mijns inziens mooiste gedeelte van de Vechtstreek wilt zien, moet u in
Nieuwersluis naar rechts de brug over gaan en dan rechts afslaan, zodat de Vecht nu
opnieuw aan uw rechterhand is en u haar zuidwaarts kunt volgen langs een secundair
weggetje aan de oostoever, een weggetje dat u dan weer terugbrengt in Breukelen,
waar u rechtuit moet blijven rijden, het water rechts van u, naar Maarssen. In Maarssen
zoekt u dan de overkant van de Vecht weer op en rijdt naar Breukelen terug, waar u
rechtuit blijft rijden en weer in Nieuwersluis terugkomt, op hetzelfde punt waar we
nu staan. Dit ommetje kan ik sterk aanbevelen. Beter nog dan op onze hoofdroute
krijgt u zo een indruk van de Vecht en van de mennonietenhemel, zoals de streek
tussen Breukelen en Nieuwersluis werd genoemd, omdat veel mennonieten,
volgelingen van Menno Simons, er hun buitenverblijven hadden.
Goed, wat u dus in Nieuwersluis ook doet, na al dan niet het ommetje gemaakt te
hebben en na al dan niet met de kinderen het natuurbad in Breukelen te hebben
bezocht of de speeltuin bij café Zomerlust, we blijven er rechtuit rijden in de richting
Loenen met de scheve toren, die op die van Amerongen lijkt, maar gebouwd werd
door dezelfde architect als van de Ransdorpse toren bij Amsterdam. Wilt u nog een
tweede Vecht-ommetje inlassen, en dan kunnen beweren dat u nu wel heel de
Vechtstreek gezien hebt, dan kunt u in Loenen bij de grote bocht in het centrum
rechts afslaan door de Grutterstraat, de brug overgaan, direct erna rechts afslaan langs
enkele buitens, de voorrangsweg oversteken, rechtuit de Mijndensedijk volgen en
zo, met de Vecht rechts van u, terug naar Nieuwersluis rijden, waar u de rivier
oversteekt en weer de hoofdweg naar Loenen neemt.
Bij Loenen houden we de wegwijzers richting Amsterdam aan. Enige tijd voorbij
Loenen komen we op een voorrangsweg en volgen die naar links, nog altijd de
wegwijzer naar Amsterdam aanhoudend. De weg gaat over het Amsterdam-Rijnkanaal
en komt direct erna bij wegwijzer 548, waar de kinderen de derde vraag kunnen
beantwoorden: hoeveel kilometer is de hierop aangegeven afstand naar Hilversum?
We slaan bij deze wegwijzer rechtsaf. De rivier aan onze linkerhand is de Angstel
(nee, niet de Amstel). We rijden rechtuit tot Abcoude en slaan er bij de wegwijzers
bij de brug rechtsaf, volgens de aanduiding Nigtevecht. Attentie nu: kort erna komt
u aan een volgende wegwijzer en daar houdt u de rode aanduiding Ouderkerk aan.
Dat doet u ook bij de volgende wegwijzer (1019), waar u dus links afslaat, de smalle
brug over en direct daarna rechtsaf langs de Meerweg. Nu volgt een smalle weg met
rechts een groot water (zwemge-
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legenheid). U gaat onder een autosnelweg door, rijdt langs de Holendrecht en komt
na geruime tijd bij een bruggetje. Aan de overkant van het bruggetje slaat u rechtsaf.
De kinderen kunnen de vierde vraag beantwoorden: links aan deze weg staat een
café, welk huisnummer? Blijft u dit weggetje maar volgen, met het water dus rechts
van u. Dat water is de Bullewijk: ik zou de Amsterdammers niet graag de kost geven,
die nog nooit van de Angstel, de Holendrecht en de Bullewijk hebben gehoord, al
liggen deze watertjes maar op enkele kilometers van hen vandaan. Weldra komt u
nu in Ouderkerk (Portugees-Israëlitische begraafplaats uit 1641 langs de weg) en
dan bent u dus vlak bij Amsterdam en de autowegen naar Utrecht, Haarlem en het
Gooi. Zoals u begrepen zult hebben: een bijzonder boeiende, leerzame, mooie dagtrip
vol afwisseling. aant.
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4 Een dagje Den Haag
Den Haag: stad van de gestadige koffiedrinkers in de zon, van taartjes etende
mevrouwen op terrasjes, van refendarissen en dienstauto's, van ambassades en mensen
die hun lunchpakket in een dienstenvelop wikkelen, van bloemen en parken en bomen
en zeelucht. Den Haag: veel rustiger dan haar inwonertal van zeshonderdduizend
zou doen vermoeden en nog altijd het grootste dorp van Europa gebleven, sinds
Guicciardini de plaats zo betitelde. Den Haag: een vorstelijke vorstenstad, waarop
het stempel gedrukt is van aristocraten, gefortuneerde middengroepen, parlementariërs
en ambtenaren, die geen besprekingen voeren maar conferenties, maar de stad ook
waar tegenwoordig het aantal fabrieksarbeiders tweemaal zo groot is als het aantal
ambtenaren. Den Haag: stad die regelmatig gebouwd is met grote groene grasvlakten
langs de grote wegen en die op unieke wijze overgaat in een badplaats, waardoor
een stemming ontstaat als was elke dag een feestdag. Den Haag: stad waarop je maar
hoeft te tikken en ze zingt, heeft de dichter Gerrit Achterberg gezegd, en zo is het,
maar je moet dan wel heel erg hard tikken, want Den Haag gaat zich niet te buiten,
deze meest bezonkene van onze grote steden.
Ik sprak laatst in ons dorp een mevrouw, die zei: We zijn gisteren met

L. van Egeraat, Gezinsuitstapjes in Nederland

32
de kinderen naar Scheveningen geweest, maar het regende en dus gingen we weer
gauw naar huis, want wat moet je nou verder met kinderen in Den Haag doen,
nietwaar? Maar, mevrouw toch, heb ik toen gezegd, een dagje met het hele gezin
naar Den Haag? U komt er tijd te kort! Ik heb er Madurodam niet eens voor nodig,
ik hoef de Cineac niet binnen te stappen en de Passage te bekijken, het Vredespaleis
van binnen bekijken wordt voor de kinderen vervelend. We kunnen al die dingen
eventueel in reserve houden, maar zullen we dan eens een dagje Den Haag gaan
samenstellen, leuk voor álle leden van het gezin?
De vraag of Den Haag een der mooiste steden van ons land is, valt moeilijk te
beantwoorden, zolang niet nader wordt omschreven wat men onder een mooie stad
verstaat. De overgang naar het Scheveningse is, ik zei het al, natuurlijk uniek. Een
eigen gezicht toont Den Haag ook in de parken en plantsoenen buiten het centrum
en ook enkele van de nieuwe woonwijken zijn interessant. Meer naar het centrum
toe wordt het stadsschoon weinig aantrekkelijk tot foeilelijk, de winkelstraten hebben
niets uitzonderlijks, maar een karakter van grote bekoring - en begin daarmee uw
dagje Den Haag - is te vinden in de kern van de binnenstad, bij Buiten-en Binnenbof,
Vijverberg en Voorbout. Vooral de sfeer rond de Lange Voorhout is puur Haags. Ga
in deze buurt een uurtje wandelen en zet voor moeder en dochters op het program
een bezoek aan het Kostuummuseum aan de Lange Vijverberg 14, waar u kunt zien
hoe de mensen in de achttiende en de negentiende eeuw gekleed waren en wat hun
opvattingen waren van de mode. De toneelspeler Cruys Voorberg heeft voor deze
verzameling de grondslag gelegd. Met zijn allen kunt u vervolgens de Gevangenpoort
instappen, waar een overigens beminnelijk en zachtaardig man u inwijdt in de fijne
kneepjes van de folteringen. Wie meent zichzelf en de kinderen wat cultuur te moeten
bijbrengen, stapt het Mauritsbuis binnen, een bijzonder museum, niet alleen vanwege
de zeventiende-eeuwse meesters, maar omdat men er te gast schijnt genood: het
museum is intiem. De stier van Potter, het gezicht op Delft van Vermeer, de
watermolen van Hobbema, het vrolijk gezelschap van Jan Steen, de anatomische les
van Rembrandt, het gezicht op Haarlem van Van Ruysdael, het puttertje van Fabritius:
dat is wel genoeg. U kunt vervolgens bij het planetarium van de Haagse Courant,
Grote Marktstraat 37, informeren hoe laat vanmiddag of vanavond de demonstratie
plaatsvindt, want behalve voor erg kleine kinderen is die interessant, duidelijk en
bedoeld voor iedereen: de loop van aarde, sterren en planeten wordt verklaard en u
krijgt het idee dat u het firmament zelf ziet. En wie daar plezier in heeft, kan de toren
van de Grote Kerk beklimmen.
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Nu gaan we naar een andere hoek van de binnenstad, naar de ruime omgeving van
de Zeestraat. Wat werkelijk hóógst interessant is en een der leukste dingen van uw
‘dagje Den Haag’ is het P.T.T.-museum aan de Zeestraat 82, dat véél meer biedt dan
de naam zegt. U krijgt er een beeld van de werking der televisie, van een
postsorteermachine, van het interlokaal telefoonnet, en dat alles via instrumenten die
men zelf in beweging mag zetten. Hebt u het Panorama Mesdag nog nooit gezien
(Zeestraat 65b), dan moet dat nu gebeuren. Overal in de rondte hebt u een gezicht
op Scheveningen, net echt en heel leuk voor de kinderen. Mogelijk stellen die ook
belang in de bijbelse diorama's in de nabije Willemskerk (Plein 1813), het
politiemuseum (hoofdbureau van politie) of het onderwijsmuseum (Hemsterhuisstraat
2e), het letterkundig museum (Groenmarkt 1) of het museum Oud-Scheveningen
(Oude Scheveningseweg 43b) of het persmuseum (Javastraat 32), maar vermoedelijk
gaan ze liever poffertjes eten aan het Malieveld.
Ga's middags eens een moderne wijk bekijken, als u met de auto bent. Vraag even
de weg naar de Moerwijk en de Loevesteinlaan en rijd dan zó: kruispunt
Loevesteinlaan en Melis Stokelaan, de laatste staduitwaarts volgen, rechtsaf Leyweg,
linksaf Hengelolaan, voorbij de kerk rechtsaf Zuidlarenstraat en deze links volgen,
rechtsaf Dedemsvaartweg, rechts Meppelweg, Almelolaan, rechts Loevesteinlaan.
U ziet dan meteen (Oosterhesselenstraat bij Leyweg) de mijns inziens meest geslaagde
stadskerk van ons land, die u zeker ook van binnen moet zien, en aan de Hengelolaan
de moderne Adventskerk. Wat u ook kunt doen: deelnemen aan een stadsrondrit per
bus, prettig en interessant. U moet dan even bij de vvv Parkstraat 38, telefoon 116260,
informeren waar en hoe laat u zich moet melden.
En dan is er natuurlijk ook nog Scheveningen, zelfs als het regent, want daar is
een beslist interessant zeeaquarium aan de Palacestraat, een vuurtoren die u beklimmen
mag, een bowlingcentrum. Er is natuurlijk de driehonderdeenentachtig meter lange
pier, de opvolger van het Koningin-Wilhelmina-wandelhoofd (nu niet naar de koningin
genoemd, omdat deze haar naam niet aan een wandelpier wilde verbinden), een
geliefde promenade - waar men de reclame maar op de koop toe moet nemen - met
restaurants, visrings, kinderspeelhal, toren, zonne-eiland en nog veel meer vertier en
vermaak. In de zomer is er vuurwerk, meestal op donderdagavond, en heel veel
kinderen vermaken zich opperbest in het trampolinecentrum.
Nog meer in Den Haag en omgeving, speciaal voor kinderen? Het openluchtbad
en de kinderboerderij in het Zuiderpark, alwaar ook een tuin met diverse Nederlandse
landschappen; het dierenpark in Wassenaar, met vooral de Louisehal, een supervolière;
de speeltuinen Meer en Bos bij Kijkduin, de Bataaf in Scheveningen en Drievliet in
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Rijswijk; de ... nee laat ik maar stoppen. Ik heb maar een willekeurige greep gedaan
en ik hoop dat mijn dorpsgenote niet meer zal zeggen: Wat moet je nou in vredesnaam
met je gezinnetje in Den Haag gaan doen?
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5 Dagtrip naar het Zuidhollandse binnenland
Het stramien van de dagtrip die ik u thans ga voorstellen, bestaat uit een zeventig
kilometer lange autotrip van Oudewater naar Dordrecht of Rotterdam, een trip waarvan
ik de beschrijving enigzsins in rallyvorm geef - de kinderen vinden het leuk om dan
de tekst te mogen lezen en u te leiden - en waarbij ik onderweg zeven vragen stel,
waarop u uw kinderen het antwoord kunt laten zoeken. De juiste antwoorden staan
achter in het boekje, aan het eind van de tocht kunt u ze controleren en een beloning
uitloven aan de kinderen die goed hebben opgelet en dus alle antwoorden juist hebben.
Deze tocht is op zichzelf al een genot, want u zult genieten van de weteringen, de
waarden en het water. Maar hij is dus nog niet méér dan een stramien. Wat u er
allemaal omheen kunt weven om de dagtrip te vervolmaken, zal ik aan het eind van
het hoofdstuk vertellen. Eerst geef ik nu een exacte en zakelijke routebeschrijving,
vervolgens geef ik details over de streek en de plaatsen, en tenslotte geef ik nadere
suggesties en tips.
+ De tocht begint dus in Oudewater, waar u vertrekt ófwel in het centrum bij de
wegwijzer met daarop de géle aanduiding Hekendorp ófwel aan de achterzijde van
de zadeldaktoren en dan langs de Noord-
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IJselkade en verder de Hekendorperweg. Direct buiten Oudewater gaat de weg onder
langs de dijk met daarop de vruchtbomen en meteen stel ik daar uw kinderen de
eerste vraag: rechts aan deze weg ziet u huisnummer 113; hoe oud was G. van Vliet
toen hij de eerste steen legde?
+ U vervolgt deze weg langs de Hollandse IJssel, zeér mooi als de vruchtbomen
bloeien. In Hekendorp blijft u gewoon rechtuit rijden (wegwijzer naar Haastrecht).
+ Na enige tijd komt u aan een driesprong met daarbij het straatnaambordje
Veerlaan. Hier verlaat u de dijk en slaat links die Veerlaan in. U bemerkt dat de tol
is afgeschaft en rijdt hierna recht op het raadhuisje van Haastrecht af, volgens velen
het modelvoorbeeld van een dorp in het Hollandse polderland.
+ Onmiddellijk rechts van het stadhuisje gaat u het smalle straatje in. U kruist de
voorrangsweg (wegwijzer Vlist aanhouden), volgt de wegwijzer doorgaand verkeer,
laat een nieuwe school aan uw linkerhand, volgt de asfaltweg langs het zwembad en
de wiekenloze molen, en ziedaar aan uw linkerhand de Vlist, een der mooiste
binnenwatertjes van ons land, stromend in de schaduw van wilgen en populieren.
+ Na geruime tijd krijgt u links een buswachthuisje en direct er achter een brug
naar links (met bord einde B-weg). Ga die brug over en aan de overkant rechtsaf,
zodat de Vlist nu aan uw rechterhand stroomt. Een smal weggetje, maar een kostelijk
weggetje.
+ Na enige tijd - en na met volle teugen te hebben genoten van dit traject - komt
u aan twee borden doorgaand verkeer (links en rechts) plus een brug en daarachter
een wegwijzer. Stop bij het rechtse bord doorgaand verkeer en laat de kinderen daar
vraag twee beantwoorden: op dit bord staat onderaan in kleine letters een plaatsnaam;
welke?
+ We slaan bij dit bord linksaf, verlaten dus de Vlist en rijden nu lans de
Polsbroeker Wetering. De weg gaat recht op het kerktorentje van Polsbroek af. In
het dorp rechtuit blijven rijden, het water komt nu links van u. Na geruime tijd (let
u op de boerderijen met de was- en bleekstoepjes aan het water?) komt u uit bij
wegwijzer 1344, waar ik de derde vraag stel: hoeveel kilometer is op de op deze
wegwijzer aangegeven afstand naar Lopik?
+ Bij deze wegwijzer rechtsaf richting Lopik. De weg gaat even door een kaal
land, waarbij u een watertoren passeert, en komt dan bij wegwijzer 1345, waar u
rechtsaf slaat in de richting Cabauw. Steeds moet u hier rechtuit blijven rijden langs
de Lopiker Wetering. Kostelijk is het hier, nietwaar? De watertjes zijn omzoomd
door veel groen en de lintbebouwing is er van het aangename soort. Uiteindelijk
krijgt u de toren van Schoonhoven in zicht en vlak voor het stadje komt u aan
wegwijzer 5273 en daarbij de Oranjebrug. Ik stel hier de
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vierde vraag: hoeveel verticale spijlen heeft deze brug (beide kanten meetellen)?
Laat de kinderen maar weer het antwoord opschrijven, na afloop van de tocht kunt
u de goede antwoorden achter in dit boek opzoeken.
+ U kunt nu eerst Schoonhoven zelf gaan bekijken (zie onder) en in het centrum
vindt u dan de wegwijzers naar het Veer, waar u zich laat overzetten over de Lek.
+ Aan de overkant gekomen, rijdt u rechtuit (wegwijzers Gorinchem). En nu even
attentie: na vijf kilometer ziet u direct links van de weg de molen en de kerk van
Goudriaan. Daar slaat u - nog vóór de brug - linksaf het plaatsje in. Blijf er rechtuit
rijden, over een smalle weg met een watertje rechts van u. Na enige tijd maakt de
weg een scherpe bocht naar rechts, direct erna volgt een bocht naar links en dan weer
naar rechts en rijdt u door een open stuk land.
+ U komt uit op een voorrangsweg en volgt deze even naar links, naar Noordeloos.
Al gauw ziet u aan de linkerkant van de weg een wegwijzer (4406) en daar slaat u
rechtsaf, volgens de aanduiding Hoornaar. Aan deze weer heel mooie weg stel ik de
vijfde vraag: links staat een gebouwtje met daarop ‘Polder Groote Waard’ en een
jaartal; welk jaartal?
+ Direct nadat deze vraag beantwoord is, gaat u rechts de gewelfde witte brug
over en rijdt verder over een smal weggetje, langs diverse boerderijen en links een
molen. Om te controleren of u goed zit: na enige tijd ziet u links de boerderij
Slingeland en daarna het naambordje Slingelandseweg. En slingeren doet het hier
inderdaad volop. U rijdt nu door de rimboe van de Randstad Holland, waarvan altijd
beweerd wordt dat er geen rust en ruimte meer te vinden zouden zijn. Stop dat fabeltje
maar in de bagageruimte van uw auto.
+ Het weggetje komt uit op een voorrangsweg, die u moet kruisen (wegwijzer
Giessenburg aanhouden). Evenals daarnet rijdt u langs een weelde aan bloemen, vele
soorten bomen en sloten. Opmerkelijk is de wijze waarop de bebouwing harmonieert
met het landschap, al zult u dadelijk bemerken dat enige industrie dit landschap
verstoord heeft, maar het grootste gevaar - u zult het zelf ook zien - lijkt me te komen
van de nieuw gebouwde boerderijen en huizen, die niet altijd even gelukkig zijn
uitgevallen.
+ In Giessenburg blijft u rechtuit rijden, ook bij de kerk, en op de brug krijgt u
een mooi uitzicht. De zesde vraag stel ik kort hierna: aan de overzijde ziet u in grote
letters het woord Samenwerking staan en daarvóór twee hoofdletters; welke?
+ U komt uit bij de kerk van Giessen-Oudekerk en slaat daar rechtsaf, volgens de
aanduiding Molenaarsgraaf op de wegwijzer. Na een stuk open land kruist u een
voorrangsweg (richting Molenaarsgraaf
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aanhouden) en komt in Vuilendam. Vlak voor de dorpskom slaat u hier linksaf,
volgens de aanduiding Molenaarsgraaf.
+ Het laatste watertje van onze tocht stroomt nu rechts van u, de Alblas. In
Molenaarsgraaf blijft u rechtuit rijden en onmiddellijk buiten het dorp ziet u links
een boerderij uit 1740 met in de gevel drie gevelstenen met leuke rijmpjes die u
duidelijk maken hoezeer de streek hier van watersnood te lijden heeft gehad. Bij
deze boerderij stel ik de zevende vraag, maar laat uw kinderen wél even nadenken
voordat ze het antwoord opschrijven: in welk jaar stond het water het hoogst?
+ Even verderop ziet u weer zo'n boerderij, nu met twee gevelstenen, en ook hier
stond het water blijkbaar het hoogst in hetzelfde jaar als bij de boerderij van daarnet.
Nu steeds rechtuit blijven rijden, door Bleskensgraaf (let op het hoekje bij de stenen
brug), dan langs drie molens (een bijzonder fotogeniek plekje), altijd met de Alblas
rechts van u en zo naar Oud-Alblas en tenslotte Alblasserdam, waar u vlak bij
Dordrecht en Rotterdam bent en onze trip eindigt. U weet nu voorgoed wat ‘Holland’
is. Een prachttocht!
Op streek en plaatsen ga ik nu wat nader in en ik geef dan tevens suggesties om de
zeventig kilometer lange trip nóg interessanter te maken voor alle leden van het gezin.
Natuurlijk kunt u bovenstaande routebeschrijving laten voor wat ze is (al zult u daar
spijt van hebben) en voor uw dagtrip een eigen keus maken uit al wat ik in dit
hoofdstuk verder beschrijf.
U maakt op deze trip onder andere kennis met de Krimpenerwaard, Lopikerwaard
en Alblasserwaard. De Krimpenerwaard is een van onze mooiste polders en een van
onze oudste, het gebied ook van de zelfkazende boeren. De boerderijen staan meestal
met hun smalle zijde naar de weg, hun erven verbonden door dammen of door bruggen
met de weg. Ze hebben opschriften als Vadervreugd, God zal het weten, Hij zal het
keren, allemaal heel ernstig, want er zijn hier boeren bij die in twintig jaar niet met
elkaar gepraat hebben en alles met briefjes afdoen. De Lopikerwaard heeft met de
Krimpenerwaard veel overeenkomst, een gebied weer van wei- en hooiland zover
het oog reikt, van wilde eenden, weidebloemen en poldervogels, vlugge tureluurs,
nerveuze kieviten, statige grutto's. Evenals in de andere waard ziet u hier de
geelachtige IJsselbaksteen veel gebruikt, anders dan de stenen van Rijn en Waal en
Tegelen. De Lopikerwaard heeft bovendien als karakteristiek de weteringen met de
hier geslaagde lintbebouwing eraan, waar de boerderijen volop in het groen staan en
van een rooilijn geen sprake is. De Alblasserwaard met de Giessen en de Alblas is
de streek van slingerende riviertjes met ruisende wilgen,
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waterlelies, riet, molens, bruggetjes en markante boerderijen, met vaak een hoger
geplaatste en stoeploze voordeur, opdat in tijden van hoogwater de schuiten toch
gemakkelijk kunnen aanleggen. Op de grienden (het binnen- en buitendijkse land)
vindt veeteelt plaats. Verder heeft het drassige gebied de griend- en rietcultuur doen
ontstaan, die de laatste tijd echter in belangrijkheid heeft moeten wijken voor de
scheepswerven en baggerbedrijven.
Oudewater (vraag eens aan uw kinderen, hoe ze de inwoners zouden noemen?) is
het stadje waarover Herman de Man zo graag vertelde. In de Waag werden de heksen
van heel Europa gewogen en ook ú kunt zich laten wegen en krijgt dan een certificaat
mee dat u geen heks bent. Naast de Waag staat het geboortehuis van Arminius - ook
de schilder Gerard David werd in Oudewater geboren - en ertegenover ziet u de
huizen aan de Donkere Gaard, met opzet hellend gebouwd om zo een beter straatbeeld
te krijgen. Op het raadhuis, renaissancestijl uit 1558, vestigen zich elk jaar de
ooievaars. In Haastrecht (speeltuin de Kleine Betuwe aan de grote weg van Oudewater
naar hier) staat het museum van de stichting Bisdom van Vliet, waar u in feite de
gast bent van de mevrouw die altijd met schimmels naar het station van Gouda placht
te rijden. In het zilverstadje Schoonhoven (zwembad) worden de lepeltjes, de
servetringen en de draaiende molentjes gemaakt. De huizen van de oude stad liggen
samengedrongen rond de bedenkelijk scheefstaande toren (138 cm afwijking) van
de kerk waarin Olivier van Noort begraven ligt, die van de wereld méér wilde zien
dan de Lek en als eerste Nederlander rond de aarde voer, en ook Claes Blom, die in
Spanje de Nederlandse windmolen introduceerde. Over de grachtjes met de
overbuigende bomen sprenkelt het carillon zijn klanken van stijgende en dalende
toonladders. De klokjes zijn gegoten uit de scheepskanonnen van Olivier van Noort
en hangen in het stadhuisje, dat gerestaureerd werd met stenen van de verwoeste
Lakenhal van Ieper. Voor het raadhuisje is in het wegdek een cirkel gemetseld om
de plek aan te geven waar een heks werd verbrand. Vlakbij, aan de Haven 13, staat
het Edelambachtshuis met een expositie van zilverwerk. Naar de andere kant wordt
het grachtje afgesloten door het waaggebouwtje met orgels in het interieur. En de
Veerpoort staat er als een geornamenteerde opening in de wallen. Daar vlakbij biedt
restaurant Belvédère een mooi uitzicht over de Lek.
Even terzijde van de beschreven route liggen enkele andere plaatsen, die u
gemakkelijk kunt aandoen, en wel Gouda, Kinderdijk en Dordrecht. Voegt u ook
deze erbij, dan ontstaat inderdaad een uiterst gevarieerde en lonende dagtocht. Probeer
zo mogelijk Gouda op een donderdag te bezoeken, dan wordt er de kaasmarkt
gehouden (veel
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‘echter’ dan die van Alkmaar), waarbij de kaas op mooie boerenwagens uit de
Krimpenerwaard wordt aangevoerd en u in de Waag de kaas kunt proeven en een
filmpje over de kaasbereiding bijwonen. De kinderen zullen dit wel leuk vinden en
bovendien kunt u voor hen in petto houden de miniatuurkermis aan de Groene Weg
69, de rondvaarten over de Reeuwijkse Plassen (firma Hilgers) en het atelier van de
plateelschilder in het Visbankhuisje aan de Lange Gouwe. Het pijpenmuseum de
Moriaan (Westhaven 29), dat enig is in de wereld, en het stedelijk museum (Oosthaven
10) met een restaurant in de flessenkelder van de oude apotheek, zijn eveneens het
noteren waard. Zo eveneens het poppen- en klokkenspel aan de oostgevel van het
stadhuis, waarvoor geen hout, maar schuimplastic werd gebruikt. Uzelf en uw oudere
kinderen kan ik ten sterkste het bezien van de wereldberoemde glazen ramen in de
Sint Janskerk aanraden, althans als u voor schoonheid gevoelig bent en beslist niet
als een verplicht nummertje. De ramen werden aangebracht tussen 1555 en 1577, en
omdat de kerk in 1572 van katholieke in protestantse handen overging, zijn er twee
groepen te onderscheiden. De ramen uit de katholieke periode dateren van direct na
1552, de iets jongere uit de protestantse tijd hebben wat minder kleurenrijkdom. De
ramen worden alle gekenmerkt door het feit dat ze eerder verhalen zijn, geschilderd
op glas, dan mozaïeken van gekleurde glasstukken als in Bourges en Chartres. In
kleurenschittering staan de Goudse ramen daarom ten achter bij die in Engeland
(Canterbury) en Frankrijk, maar als illustraties op grote schaal hebben ze hun weerga
niet. Ga niet alle ramen bekijken, maar beperk u tot het volgende (de nummers staan
duidelijk aangegeven): raam 5: de koningin van Saba voor Salomon (werk van Wouter
Crabeth); raam 6: Judith en Holofernes (Dirk Crabeth); raam 7: Salomons oordeel
en daaronder Laatste Avondmaal (Dirk Crabeth); raam 8: de tempelschenner
Heliodorus gestraft (Wouter Crabeth); raam 30 (bij 8): Jonas en de walvis (Dirk
Crabeth); raam 12: geboorte van Christus (Wouter Crabeth); raam 18: Christus
antwoordt de leerlingen van Johannes (Dirk Crabeth); raam 22: Christus verdrijft de
kooplieden uit de tempel (Dirk Crabeth); raam 23: offer van Elias en daaronder de
voetwassing (Wouter Crabeth); raam 28a: bevrijding van Nederland (modern raam
van Charles Eyck).
In Kinderdijk, zo genoemd omdat hier bij de watersnood van 1421 een wieg met
kind aanspoelde, staan negentien molens bijeen. Ze draaien op de zaterdagmiddagen
van juli en augustus. U kunt er dan een wandeling langs maken en een moleninterieur
bezichtigen; op het foldertje dat u meekrijgt, staan nadere details. Bovendien is, ook
op andere tijden, een boottocht mogelijk, maar laat die niet in plááts van de wandeling
komen. Het overtollige water van de Alblasserwaard
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wordt eerst naar de zogenaamde boezems (kanalen) gemalen. Deze lopen tot aan de
molens van Kinderdijk, die het water verder brengen naar de zogenaamde hoge
boezems; dat zijn waterreservoirs die door sluizen verbinding hebben met de Lek.
Sinds in 1952 een elektrisch gemaal werd gebouwd, pompen de gemalen het water
onafhankelijk van de wind het water op. Men heeft echter de molens laten staan voor
geval de elektriciteit, bijvoorbeeld in oorlogstijd, zou uitvallen.
Dordrecht is een stad die u zult gaan waarderen - ondersteld althans dat u gevoelig
bent voor oud stedenschoon - als u de wandeling maakt (1 uur), die ik u dadelijk
voorstel. Laat de kinderen dan vóórwandelen en laat ze bovendien onderweg de vijf
vragen beantwoorden die ik zal stellen. De goede antwoorden erop, die u kunt
honoreren, staan achter in het boekje. Zó zullen uw kinderen allesbehalve bezwaar
tegen een korte wandeling maken en u maakt ze dan tevens spelenderwijs vertrouwd
met stedenschoon, terwijl u ook zelf tijdens de wandeling voldoende rust hebt om
uw ogen wijd open te zetten. Ik garandeer u een heel fijn uurtje, wanneer u als volgt
wandelt.
+ U begint in het centrum en wel op het kruispunt van Vischstraat en Voorstraat
bij het monument van de gebroeders de Witt. Het monument aan uw linkerhand laten
en links afslaan. Let niet op het afschuwelijke stadhuis, dat u na korte tijd ziet en
blijf rechtuit wandelen door de Grote Kerkbuurt, een voorbeeld van een straat die
een goed beloop heeft en een goede verhouding bezit tussen straatbreedte en
huizehoogte. Let in deze straat op huisnummer 21-23, want daar stel ik de eerste
vraag: op de hoeveelste september werd Johan de Witt geboren?
+ U krijgt nu een mooi gezicht op de Grote Kerk. Ga vóór de kerk nog even linksaf
naar het water kijken: het lijkt hier op Venetië. Daarna loopt u langs de kerk. Als u
binnen wilt gaan kijken: let vooral op het kunstige koorhek en op de koorbanken met
de uitbeelding van vechtende jongens. De toren, die u kunt beklimmen, helt bijna
twee meter. Ertegenover neemt u de Korte Geldersekade en dan rechts de Hooikade
langs de rivier. Heel mooie uitzichten hebt u hier en ik stel de kinderen de tweede
vraag: hoeveel woonlagen heeft het flatgebouw daar aan de overkant?
+ Aangekomen bij het Catharijnepoortje gaan we naar rechts. Nu even rechtuit
(mooi gezicht op de kerk), dan links de brug over en schuin rechts de Nieuwe Haven
nemen. Merkt u hoe karakteristiek Dordrecht hier is? Op nummer 29 kunt u eventueel
het museum van Gijn bezoeken, met onder andere een oude keuken en speelgoed en
japonnen uit vroeger tijden.
+ Aan het eind van de de Nieuwe Haven linksaf en direct rechtsaf en we zijn aan
de Wolwevershaven, een bijzonder mooi oud stadsdeel,
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dat aan Kopenhagen herinnert. Let op de pakhuizen. Ik stel de derde vraag: uit welk
jaar dateert het pakhuis op nummer 30?
+ Aan het eind van de Wolwevershaven rechts de klapbrug over en dan naar links
de waterkant volgen tot aan de Groothoofdspoort. Hier hebt u een mooi uitzicht over
Europa's drukste rivierenkruispunt: twaalfhonderd schepen per dag. Ik steler de vierde
vraag: boven in de poort staan in een gevelsteen enkele rode jachthoorns; hoeveel?
+ Nu onder de poort door. Dan naar links, de brug over, en direct rechtsaf. Het
water is dus aan de rechterhand. Helemaal aan het eind van deze karateristieke kade
gaat u het trapje op. Wanneer u dat gedaan hebt, ziet u links een héél klein steegje.
En daar wil ik u even in hebben, het is het smalste straatje van de stad (anderhalve
meter) en ik stel er de vijfde vraag: wat is het nummer op het twééde huisnummer
aan de linkerkant in dit steegje?
+ U gaat weer terug. Rechtuit de Nieuwbrug over en dan links door de Wijnstraat.
Ook deze oude straat heeft een mooi beloop. U komt uit op het Scheffersplein.
Daarachter ligt de Groenmarkt en dan bent u weer terug op het uitgangspunt. Een
uur hebt u kunnen genieten van oud stedenschoon op zijn best en van een
karakteristieke waterstad. Is het een warme zomerdag, dan kunt u tenslotte de kinderen
nog tracteren op een duik in het Wantijbad of een ritje naar het strand bij de nabije
Moerdijkbrug met recreatiecentrum. Maar u hebt al lang begrepen dat u met behulp
van alle gegevens uit dit hoofdstuk een lange, een mooie en een hoogst afwisselende
dagtrip kunt samenstellen met voor alle gezinsleden elck wat wils. aant.
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6 Een dagje Schouwen-Duiveland
U kunt Schouwen-Duiveland thans over een hoogst interessant traject bereiken en
wel over de Haringvlietbrug (Hellegatsplein, zoals op de wegwijzers staat) van
Zuid-Holland naar het vroegere eiland Goeree-Overflakkee en daarna de
Grevelingendam van Goeree-Overflakkee naar Schouwen-Duiveland. Haringvlietbrug
en nog meer de Grevelingendam zijn op zichzelf al een grote bezienswaardigheid.
Neemt u vooral een verrekijker mee (en stop dan op de parkeerstroken van het
Hellegatsplein) en ook een kaart, niet omdat de weg niet makkelijk te vinden zou
zijn, maar omdat het interessant is om onderweg na te gaan hoe deze verbindingen
nu eigenlijk precies lopen en wat er steeds aan de overkant van het water te zien is.
Wegwijzers naar het Hellegatsplein, en dus uiteindelijk naar Schouwen-Duiveland,
ziet u onder andere aan de autosnelweg Moerdijkbrug-Dordrecht-Rotterdam.
In dit hoofdstuk geef ik u eerst een typering van de streek en de plaatsen. Daarna
de mijns inziens mooiste autotoer, een trip van vierenvijftig kilometer rond heel het
vroegere eiland. En tenslotte de mijns inziens mooiste stadswandeling door Zierikzee.
Om de autotoer en de wandeling ook voor uw kinderen aantrekkelijk te maken,
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kunt u ze én de route laten voorlezen, respectievelijk laten vóórwandelen, én ze de
vragen laten beantwoorden die ik onderweg zal stellen.
Wat de streek betreft: Schouwen-Duiveland heeft een sterk eigen karakter bewaard.
Het is het land van meeuwen en wind, van gelukkig nog niet rechtgetrokken
dorpskernen en van de aarde als een oceaan van kluiten, van de dode dijken door de
bouwlanden, van de boeren die aan het ploegen zijn in de vette aarde, rond hen de
krijsende meeuwen. De landbouw - graan en suikerbieten vooral - is het belangrijkste
bestaansmiddel. Economisch is het eiland meer op Rotterdam dan op de rest van
Zeeland georiënteerd. De stad Zierikzee is aangewezen als industrustriële
ontwikkelingskern. Direct ten westen ervan gaat Duiveland over in Schouwen. Een
compleet ander gebied ontmoet u daar ten westen van de lijn
Renesse-Haamstede-Westerschouwen; een echt recreatiegebied, met akkers, weiden,
beschaduwde weggetjes, brede duinen (tot vijf kilometer, bij Haamstede), fraaie
panorama's en de zee. Over Zierikzee spreek ik straks nog, maar ik attendeer alvast
op het zwembad De Val. Dreischor is een heel mooi plaatsje, een cirkeltje van huizen,
die handje-pepermuntje aan de Ring staan en daar rondedansje spelen. Brouwershaven
ligt leeg aan zijn verzande haven en boven het hoofd van Cats' standbeeld trekken
hoog de Zeeuwse wolken. Zijn stad lijkt onder hem weggestorven. eens leverden de
brouwers uit Holland hier het bier af, dat dan verder werd geëxporteerd, nu brengt
alleen de bietentijd enige drukte. Het kleine haventje ligt dan vol met bieten, die
vader Cats tot aan de nek toe bedelven. Het in het badseizoen drukke Renesse heeft
voor de kinderen onder andere de speeltuin Afineto in petto. In Haamstede staat een
door grachten omgeven slot, een aardige stellingkorenmolen uit 1847, een speeltuin
bij hotel Haamstede en een uitzichttoren in de waterleidingduinen. Westerschouwen
heeft een uitzichttoren en Burgh, met nog de plattegrond van een Frankische bourg,
bij de kerkbrink resten van een dubbele omwalling uit de negende eeuw. Belangrijker
dan dit alles zijn echter het zeer fraaie landschap, het duingebied, het strand, en vooral
ook de strandpanorama's, die ikzelf de mooiste van ons land vind, omdat u niet uitziet
over een oneindige zee, maar aan de horizon de Zeeuwse archipel bemerkt.
Ik ga u nu een rondrit van vierenvijftig kilometer voorstellen, die u wel het beste
beeld van Schouwen-Duiveland geeft. De vragen moet u slechts zien als een
aardigheidje voor uw kinderen, die u onderweg de antwoorden kunt laten opschrijven.
De goede antwoorden staan achter in dit boek.
+ Aangekomen op Schouwen-Duiveland, rijdt u eerst naar Zierikzee
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(zie onder, ook voor een stadswandeling) en volgt daar de wegwijzer naar Dreischor.
In het kostelijke centrum van dit plaatsje, de Ring, let u op het raadhuisje met de
wijze spreuk en daar stel ik ook de eerste vraag: van welk jaar is dit raadhuisje?
+ Van Dreischor volgt u de duidelijke wegwijzers naar Zonnemaire en het
weemoedige Brouwershaven. Daar let u natuurlijk ook op huis nummer 28 op het
havenplein (dat met de leuke gevelstenen). Ernaast staat de stadswaag en ik stel de
kinderen de tweede vraag: in welk jaar werd voor de waag de eerste steen gelegd?
+ U volgt nu de wegwijzer naar Scharendijke, die u hier ziet; vervolgens enkele
borden ‘doorgaand verkeer’ en dan opnieuw de wegwijzer naar Scharendijke. U
volgt zo steeds de dijk, passeert het dorpje Osse en blijft ook daar de dijk volgen.
Het centrum van Scharendijke blijft iets links. U blijft dus naar rechts de dijk volgen
en komt snel aan twee op elkaar volgende wegwijzers. Op de tweede volgt u de
roodgele aanduiding naar Renesse; niet de gewone zwarte aanduiding dus, maar de
roodgele die een mooiere weg belooft. Plotseling verschijnen nu de duinen. Na enige
tijd ziet u aan deze weg (vóór een pension) links een grote boerderij in diverse kleuren.
Hier is mijn derde vraag: van welk jaar is deze boerderij?
+ De weg loopt uit op pension-restaurant Zeerust. U moet hier beslist eerst rechtsaf
gaan en dan de trap op, om van een bijzonder mooi strandpanorama te genieten. Maar
daarna moet u bij dit pension links afslaan en door een mooi laantje naar Rennesse
rijden.
+ Daar volgt u de wegwijzer naar Haamstede, maar pas op: even buiten het centrum
van Renesse níét rechtsaf (zoals een wegwijzer aangeeft), maar rechtuit de B-weg
nemen, de Hoge Zoom. Aan deze weg stel ik de vierde vraag: links ziet u huize Irene;
welk huisnummer?
+ Dit mooie weggetje vervolgt u nu naar Haamstede, dat op het plaatsnaambord
ook staat aangegeven als Burgh-Haamstede. Daar volgt u de wegwijzers naar Burgh
en Westenschouwen, rijdend door een heel mooi landschap. U blijft deze weg volgen
tot u pal aan de voet van de duinen bij een rotonde komt. Eerst moet u hier weer
beslist rechts de trap op gaan: het strandpanorama is er nog mooier dan dat van
daarstraks. Daarna slaat u op de rotonde linksaf naar Westerschouwen, waarvan u
het plaatsnaambordje al ziet. Ik stel daar de vijfde vraag: direct na het
plaatsnaambordje staat links een lantaarnpaal met daarop een cijfer geschilderd; welk
cijfer?
+ U vervolgt deze weg en bemerkt na het bord ‘einde 50 km’ een klein
wegwijzertje, dat rechtsaf naar Zierikzee wijst. Hier gaat u inderdaad rechtsaf. Op
de T-splitsing bij het rood-witte hek slaat u rechtsaf over de Cauersweg. Bij de dijk
rijdt u naar links, zodat de Oosterschelde aan uw rechterhand blijft.
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+ In het gehucht Burghsluis blijft u rechtuit rijden (wegwijzertje naar Zierikzee) en
krijgt nu een magnifiek panorama over de Oosterschelde en de langste brug van
Europa. U blijft de dijk volgen en rijdt langs de eenzame stompe toren, enig
overblijfsel van het bij een watersnood verdwenen dorp Koudekerke. Voor uw
kinderen is de legende leuk: een visser ving een zeemeermin, wilde die niet vrijlaten,
waarop de zeemeermin zei: ‘Westenschouwen, het zal je berouwen, dat je genomen
hebt mijne vrouwe. Westenschouwen zal vergaan, alleen de toren zal blijven staan.’
+ Na geruime tijd voert de weg naar links weer het land in. Rechtuit blijven rijden
tot de grote voorrangsweg bij boerderij de Schelphoek en hier rechtsaf. Bij de
wegwijzer rechtuit, bij de volgende wegwijzer eveneens. Maar na die tweede
wegwijzer de eerste verharde weg inslaan, de Hoosjesweg.
+ Deze weg buigt naar links. Daarna nogmaals (de naam wordt nu Inlaagweg) en
gaat vervolgens de dijk op, waar u komt aan een splitsing en een vogelreservaat met,
als u het treft, duizenden vogels vlak bij uw auto. Daar stel ik de zesde vraag: u ziet
hiet twee borden van de vogelwacht; hoeveel verschillende soorten vogels staan er
vermeld op die twee borden samen? U rijdt op deze splitsing rechtuit en vindt dan
vanzelf de weg terug naar Zierikzee, waar de vierenvijftig kilometer lange rondrit
eindigt.
In Zierikzee ga ik u een wandeling geven van vijf kwartier, die u de beste indruk van
deze stad geeft. Terwijl uzelf onderweg genieten kunt van oud stedenschoon, kunt
u de kinderen met de tekst in de hand de route laten vóórwandelen en ze de vragen
laten beantwoorden die ik zal stellen en waarvan de juiste antwoorden achter in het
boek staan.
+ We beginnen op de Dam, de winkelstraat van het stadje, en wandelen van hier
door de Meelstraat met het gotische tempeliershuis en, even verder, het raadhuis met
de aardige toren. Het interieur laat een mooie houten bekapping van de zolder zien.
+ We komen dan vanzelf aan het monstrueus fragment van de imposante Sint
Lievens Monstertoren, die tweehonderdzeven meter hoog had moeten worden, maar
op een kwart bleef steken. De erbij horende kerk brandde in 1832 af en wat daar nú
staat is zo ongeveer het enig lelijke van Zierikzee, een gebouw als een Griekse tempel,
de Zierikzeese Madeleine te noemen. Het plein bij dit hele complex, de Balie, is het
oudste en hoogste punt van de stad.
+ Rechts aan het eind van dit plein begint de Karnemelksvaart. Deze gaan we in
en dan meteen rechts door de Gravenstraat (geen naambordje). We lopen nu steeds
rechtuit en bij de brug op het eind van de
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straat stel ik de eerste vraag: hoeveel verticale spijlen heeft de rechterleuning van de
brug?
+ Vóór de brug, dus aan de stadszijde, ziet u links een voetpad (Grachtweg) en dit
gaan we volgen: een fijne wandeling met mooie uitzichten op de stad en de toren.
De promenade eindigt bij de Westbrug, waar we links door de Weststraat weer de
stad ingaan. Aan het eind van de Weststraat ziet u een paardenwed, waarin vroeger
de lakens werden gespoeld. Het verlengde van de Weststraat wordt de Zuidzijde en
de Poststraat (heel mooi) en daar stel ik de tweede vraag: wat is de naam van het
huis Poststraat 33 (vroeger C 39)?
+ Aan het eind van de Poststraat rechts door de Korte Sint Jansstraat, waar ik
meteen de derde vraag stel: u ziet hier rechts het wapen van Zeeland en daaronder
het woord Zeelandia; welk huisnummer (rechts van de poort) staat daarbij? Hierna
linksaf door de Sint Domusstraat, waar u na geruime tijd links de vroegere vismarkt
ziet, nu een hofje. Hier stel ik de vierde vraag: hoeveel bomen staan er op het hofje?
+ Nog even verder en we arriveren bij de Zuidhavenpoort (oudste carillonklokken
van ons land, gegoten door Pieter van den Ghein) en de Noordhavenpoort, beide
omstreeks 1500. Het complex van beide is zo pittoresk als men in Nederland zelden
ziet. Maar ook wat nu nog volgt is Zierikzee op zijn best. We slaan bij de poorten
linksaf over de Oude Haven, en dat is nu een van de weinige gedempte wateren ter
wereld die de schoonheid van een stad géén afbreuk hebben gedaan. Let u dadelijk
maar eens op de goede plantsoenindeling, de heel mooie gevelrijen en de goede
verhoudingen tussen pleinbreedte en huizehoogte.
+ U blijft rechtuit wandelen (let op de mooie gevelreeksen) en kunt verderop het
best de rechterkant van de straat aanhouden. Havenpark heet het hier nu. Rechts ziet
u het Vrijpoortje en daar stel ik de vijfde vraag: vlak ervóór staat huis nummer 1,
genoemd de Witte Swaen; uit welk jaar dateert dit huis? Op het eind van het
Havenplein gaat u nu schuin rechts door de Mol (let op nummer 25) en zo komt u,
naar links, weer op de Dam terug, waar de stadswandeling eindigt.
Nog dit: wanneer u ook de boven aangeduide rondtoer over Schouwen-Duiveland
volgt, ziet u aan de rand van Zierikzee vanzelf de Nobelpoort uit de veertiende eeuw,
genoemd naar de nobele dames Anna en Maria, die de spitsen lieten bouwen. De
spits van de ene is wat krom, naar men zegt omdat een van de dames gebocheld was.
Hebben uw kinderen in de gaten dat de beide torens niet precies aan elkaar gelijk
zijn? De ene heeft acht en de ander zestien zijden, let maar op! aant.
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7 Een dagje naar het Ulvenhoutse
De omgeving van Ulvenhout vind ik niet boeiend omdat ik er woon, maar ik woon
er omdat ik ze boeiend vind en nergens anders zou willen wonen. In dit hoofdstuk
geef ik u eerst een autotrip door de streek, vervolgens een natuurwandeling, en
tenslotte een typering van de streek en de in de buurt liggende steden, met tips voor
uzelf en uw kinderen om zoveel uit de dagtrip te halen als erin zit. Om ook de autotrip
en de natuurwandeling voor uw kinderen zo aantrekkelijk mogelijk te maken giet ik
beide in de vorm van een soort speurtocht (maar verdwalen zult u beslist niet, want
de aanduidingen zijn glashelder) met bij elk een reeksje vragen die u de kinderen
kunt laten beantwoorden.
De autotrip heeft een lengte van zevenenveertig kilometer en zonder overdrijving
durf ik te zeggen dat er in ons land niet gemakkelijk móóiere uit te zetten zijn. Ik
hoef er verder niets over te zeggen, u zult hem schitterend vinden, en hier is dan het
traject.
+ In Breda vraagt u de weg naar de Baronielaan en rijdt die af in de richting van
het Mastbos. Op het eind van de Baronielaan rechtruit (rode aanduiding Rijsbergen
volgen), even verder het bord door-
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gaand verkeer volgen.
+ Bij hotel Boshek linksaf, volgens de rode aanduiding Rijsbergen. U bemerkt dat
de tocht al meteen prachtig begonnen is. Direct na hotel Boshek stel ik de eerste
vraag: rechts ziet u huis Wistik; welk huisnummer heeft het?
+ Nog even rechtuit, maar dan de eerste verharde weg links in, dwars door de
bossen. Steeds rechtuit nu tot u uitrijdt op kasteel Bouvigne, alwaar u rechtsaf slaat.
Bij een bocht in de weg heeft u een mooi panorama op Ulvenhout.
+ Deze weg voorlopig steeds blijven volgen, hij voert langs het bos en verderop
langs sanatorium de Klokkenberg, waarna hij overgaat in een smallere. Ook deze
weg moet u vrij lang volgen, maar dan de éérste weg rechts nemen (Zwaantjesweg),
een weg die dwars door de hei voert en uitkomt bij een rood-wit hek, waar u linksaf
slaat.
+ Zodra deze asfaltweg overgaat in een klinkerweg, ziet u links een
straatnaambordje staan en daar stel ik de tweede vraag: welke naam staat er op dit
straatbordje? Ik wijs er nog op dat u de trip natuurlijk net zo goed kunt maken zonder
op die vragen te letten (ze zijn immers maar een aardigheidje voor de eventueel
meerijdende kinderen) en u volledig kunt genieten van het natuurschoon.
+ U blijft dit kleine weggetje volgen, houdt bij de eerste twee paddestoelen de
richting Rijsbergen aan, en komt dan bij een kapel en paddestoel 1496, waar u linksaf
slaat en de meest linkse klinkerweg aanhoudt. U passeert dan na enige tijd opnieuw
een kapel en houdt op het driehoekje helemaal linksaan. Na geruime tijd komt u dan
langs paddestoel 1346, waar ik de derde vraag stel en wel: hoeveel kilometer is de
hierop aangegeven afstand naar Baarle-Nassau?
+ Rechtuit nu, volgens de aanduiding Strijbeek op de paddestoel, waarna u na
enige tijd uitrijdt op een voorrangsweg. Hier rechtsaf en wel tot aan de
Nederlands-Belgische grens bij Meerseldreef. Vlak voor de grens, bij het café, de
bushalte en een paddestoel, linksaf over de erg kronkelende weg.
+ U komt uit op een voorrangsweg. Hier rechtsaf en doorrijden tot u opnieuw aan
de grens komt. Bij het bord douane, een kapel en een paddestoel, gaat u linksaf. Deze
weg gaat dwars door een natuurreservaat en wordt na enige tijd onverhard. Daar stel
ik de vierde vraag: waar de verharde weg overgaat in een kort onverhard stukje, staat
rechts een huis; welk huisnummer heeft dat?
+ Schrikt u niet van het onverharde stukje: het is maar achthonderd meter en best
te berijden, terwijl het bovendien door prachtig natuurschoon voert. U komt uit op
een T-splitsing bij een paddestoel, waar u rechts afslaat en de richting Chaam volgt.
Het doet er nu niet toe toe hoe u in Chaam komt (bebouwing en toren zijn duidelijk
te zien).
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maar het is het gemakkelijkst meteen de eerste verharde weg links te nemen, de
Ginderdoorstraat.
+ In Chaam volgt u de wegwijzers richting Alphen. De weg gaat na enige tijd
kaarsrecht langs de bosrand en laat u recht vooruit de stompe toren van Alphen zien.
Attentie nu: u moet níét helemaal tot Alphen doorrijden, maar letten op een paddestoel
links aan de weg en daarbij ook een bordje kampeerterrein en jeugdherberg. Zorg
die paddestoel niet te missen en sla er linksaf.
+ Onmiddellijk daarna ziet u aan de linkerkant opnieuw een paddestoel en wel
1305; opnieuw slaat u hiet linksaf, de richting Ulvenhout. Er volgt nu een pracht van
een traject dwars door de bossen en na geruime tijd ziet u een waarschuwingsbordje
dat u een fabrieksspoor gaat kruisen. Hier stel ik uw kinderen de vijfde vraag: hoeveel
meter is de afstand tussen het waarschuwingsbord en het spoor?
+ Direct erna rijdt u uit op een voorrangsweg, een betonweg, die u naar rechts
volgt, wederom dwars door de bossen. Maar let u op: na precies twaalfhonderd meter
moet u de weg naar links verlaten en de smalle asfaltweg inslaan; er staat géén
wegwijzer, maar wel een bord dat aangeeft dat deze weg voor wagens boven een
bepaalde zwaarte verboden is. Deze smalle en slingerende asfaltweg wordt de climax
van de tocht; hij voert door bossen waaraan geen eind schijnt te komen.
+ Meermalen passeert u langs deze weg paddestoelen, waarbij u steeds de richting
Ulvenhout aanhoudt, tot u na geruime tijd bij een paddestoel komt, met daarbij een
brandtoren en diverse huizen. Daar slaat u linksaf, zodat de brandtoren aan uw
linkerhand blijft.
+ Op de splitsing linksaf (u passeert nu het landgoed Anneville, waar koningin
Wilhelmina in de winter 1944-45 resideerde) en dan door een zuiver Brabants
landschap doorrijden tot een splitsing bij een transformatorhuisje. Daar stel ik de
zesde vraag: welk huisnummer staat er op dit huisje? Op deze splitsing gaat u rechtsaf
en nu steeds rechtuit, zodat u uitkomt in het dorp Ulvenhout, vlakbij Breda, waar de
zevenenveertig kilometer lange trip eindigt, de landschappelijk mooiste die ik u hier
kan aanbieden.
Ook de natuurwandeling die ik u na deze autotrip ga voorstellen, is een delicatesse.
Hebt u eerst de autotrip gemaakt, dan volgt u in de Ulvenhoutse Dorpstraat de richting
Breda en slaat aan het eind van het dorp rechts de boslaan in, de Hubertuslaan. Bent
u echter uit Breda gekomen, dan neemt u na het plaatsnaambord Ulvenhout meteen
de eerste straat links, dat is dan eveneens die Hubertuslaan. Deze laan volgend,
bemerkt u links de toegang tot het natuurbad Wolfslaar (iets voor straks?) en daarna
neemt u de verharde weg rechts, de Huisdreef. Nog
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enkele honderden meters nu en u ziet de borden die het begin van de wandeling
aangeven. U kunt hier uw auto parkeren.
U zult nu merken dat naar rechts een met rode tekens aangegeven wandelparcours
begint en naar links een parcours, aangegeven met gele tekens. Het mooiste is om
beide te volgen; eerst het rode, dat u op hetzelfde punt terugbrengt als u nu staat, en
vervolgens het gele, dat eveneens op dit punt terugkeert. De bewegwijzering is
overduidelijk, u kunt onmogelijk verkeerd lopen. Beide wandelingen samen vergen
ongeveer vijf kwartier en ze voeren u door wondermooie brokken natuurschoon. Ze
voeren u ook door smalle, donkere boslaantjes, waarin u anders misschien niet zou
durven komen, omdat u niet weet waar ze naar toe gaan. Met de duidelijke markering
van de routes hebt u het fijne gevoel dat u straks vanzelf bij uw auto terugkomt. Let
u er ook op dat de eerste wandeling, de rode dus, langs veel geurende
kamperfoeliestruiken gaat, en de tweede, de gele dus, langs heel veel varens.
Om ook de kinderen op deze wandeling méé te krijgen kunt u ze onderweg de
volgende vragen laten beantwoorden (de antwoorden staan achter in dit boekje),
maar ook het ‘opzoeken’ van de rode en gele tekens vinden ze wel leuk. De vragen,
in volgorde van de tocht, zijn de volgende. Een: nog voordat u aan de wandeling
begint, kunt u al zeggen hoelang volgens de borden de officiële wandelduur van
beide wandelingen samen is. Twee: tijdens de rode wandeling passeert u een vijver
en daarbij een bank; staat die bank aan de linker- of aan de rechterhand? Drie: korte
tijd nadat u met de gele wandeling bent begonnen, buigt het pad naar rechts en krijgt
u een gezicht op weilanden en een kerktoren. Op dat wandelgedeelte gaat u over een
bruggetje; hoeveel dwarsplanken telt dit bruggetje? Even verder gaat u opnieuw over
een bruggetje, maar ik bedoel het éérste. Vraag vier: veel verderop gaat de gele
wandeling langs een camping en daarna plotseling door een mooi open stuk; direct
hierna gaat u over enkele bruggetjes, die kort achter elkaar liggen (ook een paar
planken tellen als een bruggetje); hoeveel bruggetjes passeert u hier kort na elkaar?
En vraag vijf: bijna aan het eind van de gele route komt u op een asfaltweg, waar u
rechts uw auto weer ziet staan; maar kijk op dit punt even achterom naar de slagboom
die u gepasseerd bent; u ziet rechts heel duidelijk een getal op een laag paaltje staan;
welk?
Na de autorit plus natuurwandeling nu eerst iets over de streek, die u bezoekt. Het
is het gebied, dat wel het vierde van de zes Brabantse kerngebieden genoemd wordt
en dat ligt bezuiden de lijn Breda-Tilburg. De dorpen zijn hier naar aard en bouw
lelijk, maar direct aan hun bebouwing grenzen de meest uitgestrekte bossen van
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Brabant. Deze streek is minder licht van toets dan de Meierij, minder geciviliseerd
dan het zogenaamde Hart van Brabant, maar anderzijds ook minder weemoedig dan
de Kempen, als gevolg van een grotere speelsheid in het Markdal en de aanwezigheid
van statige landgoederen. Let u vooral eens op, hoe de uitgestrekte bossen steeds
openwaaien en worden afgewisseld met kleine plukjes weiland, zodat een parkachtig
landschap ontstaat. Dit is zeer typisch Brabants en het veroorzaakt dat deze bossen,
anders dan bijvoorbeeld op de Veluwe, nooit beklemmend werken.
Voor uw kinderen kunt u aan het volgende denken om ook voor hen de trip tot
een feestje te maken: het zwembad Wolfslaar bij Ulvenhout; het bekijken van de
merkwaardige geografische situatie in Baarle-Nassau; voor oudere meisjes het
gobelinmuseum in dezelfde plaats; het grote recreatiecentrum de Beekse Bergen
tussen Tilburg en Hilvarenbeek; het textielmuseum en het nieuwe natuurhistorisch
museum te Tilburg; het volkenkundig museum te Breda en het bowlingcentrum
aldaar; de natuurbaden Warande in Oosterhout en Surae bij Dorst; de speeltuin voorbij
Bouvigne aan de beschreven autotrip. En voor uzelf kunt u de dagtrip nog
extra-veraangenamen, wanneer u van de gelegenheid gebruik maakt om de nabije
steden Breda en Tilburg eens te bekijken. Alleen al een vergelijking van deze twee
totaal verschillende Brabantse steden is interessant.
Tilburg, met honderdvijftigduizend inwoners de achtste stad des lands en de eerste
op het gebied van de wolproduktie, wordt - vooral in Brabant zelf - wel beschouwd
als het schoolvoorbeeld van een stad die helemaal geen stad is, maar een samenraapsel
van tientallen dorpen en gehuchten, elk bestaande uit een fabriek, een kerk, een
klooster en wat huizen. Inderdaad was tot voor kort Tilburg iets verschrikkelijks,
een uitgesproken fabrieksstad met een eigen slag mensen, met eigen dialect, een
patriarchale mentaliteit en een sterk gevoel van bij-elkaarbehoren. Dit alles is echter
is de laatste jaren sterk veranderd en weinig steden ondergaan zo'n revolutionaire
gedaanteverandering als Tilburg. Ontworpen en goeddeels al gerealiseerd werd een
groots plan voor een heel nieuwe city, met onder andere een moderne schouwburg,
een misschien al te modern station (bijgenaamd de kroepoek), doorbraken in het
centrum, nieuwe winkelcomplexen en een uiterst gewaagd stelsel van vierbaans
binnen- en buitenwegen rond heel de stad, een verkeersproject dat zelfs uniek in de
wereld is. In het westen werd de woonwijk Het Zand gebouwd, een der grootste en
modernste woonwijken die in Nederland tot stand kwamen. Historische monumenten
moet u in Tilburg niet zoeken, afgezien van een duizendjarige linde op de Heuvel
en het vroegere paleis van koning Willem II in de Oxfordstijl, waaraan deze vorst
zo verknocht was. Maar gaat u
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eens kijken naar de schouwburg van ingenieur Bijvoet en professor Holt, naar het
reusachtige bejaardencentrum Vredenburcht, de moderne Vredeskerk, de nieuwe
gebouwen van de Katholieke Economische Hogeschool, en het al genoemde station,
en berijd u eens het rondwegensysteem rond de stad.
Totaal anders is Breda, veel duidelijker een stad, al wonen er wat mider mensen
dan in Tilburg, een historisch gegroeide stad, een nogal aristocratische stad, sjieker
dan Tilburg, stijver ook, maar anderzijds fraaier aangelegd en uitgebouwd, al
ontbreken er de hypermoderne uitschieters van Tilburg. Breda omsluit met zijn
singelgrachten het oude stadsdeel, waarin van toeristische interesse het begijnhof is,
het enige in ons land dat nog door begijnen wordt bewoond, het Valkenberg, een der
fraaiste stadsparken die ik kan noemen, en de grote rechthoekige ruimte van de
Bourgondische Grote Markt met de magnifieke, zevenennegentig meter hoge toren
van de kerk, waarin onder andere het rijk gebeeldhouwde grafmonument van Engelbert
II van Nassau. Stellig heerst in Breda nog ietwat de sfeer van een vorstelijke residentie
en men proeft er een sfeer van statigheid en waardigheid en strakheid, maar toch
krijgt de toerist hier minder de impressie van een historische stad dan wel van een
moderne woon-, winkel- en parkstad, met fikse in- en uitvalswegen, lange
winkelstraten en uitgestrekte woonwijken. Hoe bijzonder de omgeving van deze stad
is, bemerkt u op de beschreven autoroute. Interessant is ook de toeristenroute ‘Voor
buren geen grenzen’, die u voert door het gebied tussen Breda-Antwerpen-Bergen
op Zoom en waarvan de Bredase vvv u een folder verstrekt. Wie wil wandelen kan,
behalve dus bij Ulvenhout, ook terecht in het Mastbos, waar soortgelijke gemarkeerde
wandelingen zijn uitgezet. Mogelijkheden genoeg dus om uw dagtrip naar en rond
mijn woondorp Ulvenhout te vervolmaken. aant.
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8 Eindhoven en omgeving
Ik ga u een rondrit van ongeveer zestig kilometer geven door de omgeving van
Eindhoven, een streek waarvan men weleens zegt dat Brabant hier het meest zichzelf
is. De trip geef ik ditmaal in de vorm van een rally-beschrijving: ik duid precies en
exact aan hoe u moet rijden en garandeer u vooraf dat u dan een landschappelijk zeer
mooi traject te berijden krijgt. Verder worden onderweg zes vragen gesteld, die
gemakkelijk te beantwoorden zijn. De antwoorden erop vindt u achter in dit boekje.
Wanneer u nu uw kinderen de routebeschrijving laat voorlezen en bovendien de
vragen laat beantwoorden - en ze na afloop een kleine traktatie belooft, als blijkt dat
ze alle antwoorden goed hebben - houdt u ze het hele traject aktief bezig. Verder
geef ik aan het eind van de routebeschrijving nog een typering van de de streek, een
aanduiding van wat Eindhoven zelf in petto heeft, van wat onderweg interessant is
om te bekijken en wat leuk is voor de kinderen. Ik geef u dan bovendien nog een
paar achtergronden over Brabant in het algemeen. En al met al gaat dat betekenenen
dat u met behulp van dit hoofdstukje tot een dagtocht kunt komen die aan alle leden
van het gezin iets te bieden heeft.
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Vooraf dus de exacte routebeschrijving met de vragen:
+ We beginnen in Eindhoven, houden daar de wegwijzers richting Helmond aan
en ontdekken in Eindhoven-Oost de wegwijzers naar Nuenen. Onderweg krijgt u
een watermolen te zien. In Nuenen heeft Vincent van Gogh gewoond: zijn atelier is
bewaard in de tuin van de hervormde pastorie.
+ In het langgerekte Nuenen blijven we steeds rechtuit rijden, het hele dorp door
in de richting Gerwen. Even buiten Nuenen krijgt u een splitsing bij een wegwijzer
en een mooie molen. Daar stel ik de eerste vraag: wat is het nummer van deze
wegwijzer?
+ U blijft hier de richting Gerwen volgen en ziet langs de weg de zeshoekige
bordjes Kempenroute staan, de aanduidingen van een der bekende toeristische
rondritten die de ANWB heeft bewegwijzerd. We zullen deze Kempenroute enige tijd
gaan volgen. In Gerwen let u dus op de bordjes en u bemerkt dat u rechtsaf wordt
gevoerd naar Stiphout, over een heel mooie weg.
+ Nu zeg ik voorlopig niets, want ik laat u volop genieten van het traject. U volgt
steeds de bordjes Kempenroute en wordt dan geleid naar Mierlo, Lierop, Someren
en tenslotte - en dat is een héél mooi stuk - naar Heeze. Op dit traject stel ik u in
Lierop een vraag, de tweede vraag dus, en wel: in het centrum van Lierop vindt u
een wegwijzer; welk nummer heeft die?
+ In Heeze aangekomen, rijdt u eerst naar het centrum van het dorp en volgt er de
wegwijzers naar Leende, waar u let op de knoptoren.
+ In Leende volgt u de wegwijzers richting Valkenswaard. U moet dan een
autosnelweg oversteken en vervolgens kunt u er eens goed voor gaan zitten, want er
volgt weer iets heel moois. Ongeveer anderhalve kilometer nadat u de autosnelweg
bent overgestoken, ziet u de Kempenroute linksaf slaan over een smalle weg, waar
ik u de derde vraag stel en wel: direct aan het begin van dit weggetje staat paddestoel
2608; hoeveel is de hierop aangegeven afstand naar Eindhoven?
+ We vervolgen de smalle asfaltweg. Persoonlijk vind ik dit gedeelte van de tocht
het mooiste. We rijden dwars door de boswachterij Leende en wanneer u de tijd
heeft, moet u hier zeker de auto verlaten en gaan wandelen. Duidelijke bordjes geven
korte rondwandelingen aan.
+ Blijft u steeds dit smalle asfaltweggetje door de bossen volgen. Na enige tijd
ziet u prachtige berkebomen. Daarna rijdt u plotseling dwars over de heide. Het
weggetje loop uit op een klooster: de zogenaamde Achelse Kluis, precies op de
Nederlands-Belgische grens.
+ Bij het klooster slaat u rechtsaf. U volgt dus het bordje Kempenroute. Steeds de
harde weg blijven volgen. Na een spoorwegovergang krijgt u aan de rechterhand een
café en daar stel ik de vierde vraag: wat is de naam van dit café?
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+ Hierna rijdt u uit op een grote weg. Steek deze over en volg weer de bordjes
Kempenroute. U rijdt door de plaatsjes Schaft en Borkel, volgt nog altijd de bordjes
en krijgt na enige tijd links een boerderij (nummer 26) te zien, waar ik u de vijfde
vraag stel: uit welk jaar dateert deze boerderij?
+ Op de grote voorrangsweg aangekomen slaat u rechtsaf en volgt deze grote weg
dus naar Valkenswaard. Onderweg bemerkt u dan de toegang tot het grote
recreatiecentrum Eurostrand, waar de kinderen zich uren kunnen vermaken. Ik kom
daarop later terug, evenals op de mogelijkheid om in Valkenswaard een fijne
wandeling van een uurtje te maken.
+ In het centrum van Valkenswaard volgt u (naar links) de wegwijzer naar Waalre,
waar de schrijver Antoon Coolen gewoond heeft.
+ In Waalre houdt u de hoofdweg aan (asfalt) en slaat bij de wegwijzer linksaf,
volgens de rode aanduiding. U komt dan op het dorpsplein en daar stel ik de zesde
vraag: hoe heet hier het huis op nummer 9?
+ Een weg door de bossen en langs villa's gaat van Waalre over Aalst naar
Eindhoven terug. U hebt dan een trip van ongeveer zestig kilometer gemaakt, waarvan
u van minuut tot minuut hebt kunnen genieten.
En nu ga ik dan wat vertellen van het gebied waardoor deze tocht voert en u tevens
nadere aanduidingen geven van wat u onderweg allemaal kunt doen om zo te komen
tot een fijne dagtrip voor heel het gezin.
Ik begin met Eindboven zelf. In Zaltbommel woonde destijds meneer Philips, die
zich in niets van de vele nijvere burgers in dit stille plaatsje onderscheidde, al gaf
het feit dat hij de onrendabele glasfabriek overnam, misschien toch een aanwijzing
van zijn economische capaciteiten. Zijn zoon Gerard prutste graag aan lampjes en
wist zijn vader zover te krijgen, dat deze voor hem een leeg fabriekje kocht in
Eindhoven, toen nog een of ander vergeten dorp, nog niet eens in het bezit van een
treinverbinding. Het fabriekje ging echter helemaal niet goed en men besloot het
maar weer van de hand te doen, maar de verkoop bleef steken op een bedrag van
duizend gulden. En zoals Pascal eens gezegd heeft, dat de wereldhistorie anders zou
zijn verlopen, indien de neus van Cleopatra een paar centimeters langer was geweest,
zo zou Eindhoven nooit de metropool van het zuiden zijn geworden, als men het
over die duizend gulden wél eens was geworden. Maar de verkoop ging dus niet door
en daar zat men nu met dat onrendabele geval. En toen herinnerde iemand zich dat
Gerard nog een broer had, ‘meneer Anton’, die ergens in Engeland zat en van wie
men verder
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alleen wist dat hij hard kon fietsen en met moeite de handelsschool had afgelopen.
Maar men liet hem toch maar overkomen en gaf hem de leiding van het bedrijfje.
Wel, de rest van het verhaal kent u. Eindhoven, een halve eeuw geleden nog zo iets
als Nigtevecht of Lutjebroek, werd in bliksemtempo een stad van
honderdtachtigduizend inwoners, de vijfde stad des lands (na Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht), de grootste stad dus van het zuiden, noorden en oosten van
ons land en wel de modernste fabrieksstad die we in Nederland hebben.
Eindhoven heeft weinig bezienswaardigheden in de gebruikelijke betekenis van
het woord, maar de stad is als totaliteit een grote bezienswaardigheid. Eindhoven
was de eerste stad die de straten ging versieren met eindeloze rijen bloembakken,
heel de stad door, en andere steden hebben dat nagevolgd. Het was de eerste stad die
vitrines plaatste op de trottoirs van de winkelstraten. Het zal u niet verwonderen dat
het Van Abbemuseum zich vooral op moderne kunst toelegt (ook voor oudere kinderen
interessant) en dat in het PSV-stadion de sterkste lichtmasten ter wereld staan. Tot de
moderne bouwcomplexen behoren natuurlijk de Philipsfabrieken (veertigduizend
werknemers in Eindhoven, tweehondervijftigduizend over heel de wereld), maar ook
het hoogste kantoorgebouw van ons land (aan de uitvalsweg naar Den Bosch), het
moderne station, het hotel Cocagne, de gebouwen van de technische hogeschool, de
nieuwe warenhuizen, de DAF-fabrieken, de viaducten, de villawijken en natuurlijk
de befaamd geworden schouwburg, de grootste en modernste van ons land, zo niet
van Europa. Krijgt u gelegenheid om die schouwburg van binnen te bekijken (u kunt
soms deelnemen aan een rondleiding), neem die kans dan waar. Ze heeft me gewoon
sprakeloos gemaakt, en dat de bouw ervan twaalf miljoen gulden heeft gekost, verbaast
u niet meer, als u dit fantastische geval hebt gezien. Voor uw kinderen tip ik verder
het vogelpark Animali met speeltuin, de rolschaatsbaan en het natuurbad De IJzeren
Man, en uzelf herinner ik eraan, dat Eindhoven de eerste stad was die samen met de
plaatsen in de omgeving tot de oprichting kwam van een bovengemeentelijk
bestuursorgaan voor het zogenaamde stadsgewest Eindhoven. Want deze hoek van
Brabant heeft een kwart van alle industrievestigingen van de laatste tien jaar in
Nederland opgenomen. Er wordt altijd veel ophef gemaakt over de dynamiek van
Rotterdam en het Nieuwe-Waterweggebied, maar daar is de groei van
industrievestigingen en van bevolking heel wat minder geweest dan hier. Eigenaardig
eigenlijk dat men in de Randstad Holland vaak zo egocentrisch denkt, ook al
waarschijnlijk omdat men daar over de grote informatiemedia beschikt, maar feit is,
dat in deze hoek van Brabant de toename van het aantal arbeidsplaatsen twee-
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maal groter was dan in Zuid-Holland, driemaal groter dan in Noord-Holland en
zevenmaal groter dan in Utrecht.
Met de mening dat Eindhoven geen Brabantse stad meer zou zijn, kan ik het niet
eens zijn. Als u hier met de ogen dicht naar toe wordt gebracht en u doet ze open,
dan kan het nooit missen: wat u hier ziet is Brabant. Deze stad zou nergens anders
kunnen liggen dan in deze streek. En deze streek, deze omgeving van Eindhoven,
waardoor dus ook onze tocht voert, is zelfs Brabants op een zeer bijzondere manier,
omdat ze zo goed overeenkomt met het karakter van de Brabantse mens. Die Brabantse
mens is beslist niet zo uitgelaten als men boven de Moerdijk vaak denkt. Ik moet
altijd een beetje glimlachen als Randstadjournalisten praten en schrijven over vrolijke
en zorgeloze Brabanders en zo. Daar klopt nou juist niks van, want juist in de
Randstad leven de mensen veel gemakkelijker. De Brabander lijkt wel vaak
luidruchtig, maar dat is altijd tegen een ondertoon van zwaarmoedigheid. Van
Duinkerken heeft het zo mooi gezegd: ‘In gulle praat over alles en nog wat verzwijgt
de Brabander zichzelf.’ Inderdaad. En met deze karaktertrek is het landschap duidelijk
in overeenstemming. Waar Limburg idyllisch is, sprankelend, liefelijk, is Brabant
onromantisch, ingetogener, bijna zwaarmoedig, en ligt er over het Brabantse land
een duldende, een lankmoedige melancholie. Zoals de mens speels lijkt en uitbundig,
maar tegen een achtergrond van weemoed, zo ziet u in het landschap een speelsheid
als bij de knoptoren van Leende, maar daaromheen ligt het land zwaarmoedig en
verstild. In het gebied waardoor mijn tocht voert, hoort alles bij elkaar. Ik bedoel: u
ziet bossen, heiden, vennen, dus datgene wat men dan zogenaamde mooie plekjes
noemt, maar evengoed het boerenland met dezelfde weemoed als op de schilderijen
van Van Gogh. Er horen foeilelijke stukken lintbebouwing bij (waar we in Brabant
toch zo sterk in zijn), maar ook kostelijke boerderijengroepjes. U ziet afschuwelijke
reclameplaten, maar hoort daarna weer het geklater van een watermolen. Tussen de
vaak rommelige bebouwing van het stadsgewest Eindhoven staan tienduizenden
bomen te ruisen in de wind. En al met al moet ik zeggen: wat u hier ziet, is Brabant
ten voeten uit, in zijn mooiheid én zijn lelijkheid. In deze cirkel rond Eindhoven is
Brabant het meest zichzelf, het toont er zich niet op zijn mooist, niet op zijn meest
poëtisch (daarvoor moet u in de Meierij zijn), maar wel op zijn meest eigen. Het
gebied van Son, Breughel, Stiphout, Sterksel, Maarheeze, Mierlo, Someren, Heeze
en Leende, Valkenswaard, Bergeijk, Dommelen, Waalre, Veldhoven, Oirschot, Oerle
(onze tocht doet hieruit slechts een greep): het lijkt alsof heel deze streek rond
Eindhoven iets verbergt, waarvan we eigenlijk allemaal voelen dat het de ziel van
Brabant is, terwijl het toch op een geheimzinnige manier
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onder de oppervlakte blijft.
Nu eerst nog een paar concrete aan wijzingen om uw dagtrip te vervolmaken. In
Helmond, waar u vlakbij komt, kunt u gaan kijken naar het kasteel-raadhuis, midden
in de stad en in een park, en voor kinderen is er een rolschaatsbaan, het zwembad de
Wissen(ook overdekt) en een speeltuin in de Warande. In het textiel- en kersendorp
Mierlo kunt u ook watersport beoefenen in het Galgeven. Ook Someren heeft een
zwembad en Leende een ponyfarm. Vóór Valkenswaard passeert u op onze tocht het
grote recreatiecentrum Eurostrand bij Westerhoven, met volop zwemgelegenheid,
een der grootste speeltuinen van ons land, trampolinecentrum, roeigelegenheid
enzovoort. Het is goed dat u het pas tegen het einde van de tocht passeert, anders
zouden uw kinderen er een hele dag willen blijven. In Valkenswaard woonden in de
zeventiende eeuw veel valkeniers: diverse uitdrukkingen zijn uit de valkenierstaal
afkomstig, zoals iemand een loer draaien en tobben (zich inspannen). De kinderen
vinden er een rolschaatsbaan, een speeltuin een een natuurbad. Waalre heeft een
mooi dorpscentrum en een romaans kerkje, thans herdenkingskapel voor de Brabantse
gevallenen (gebrandschilderde ramen van Wiegersma). Veruit het belangrijkste van
onze trip blijft echter het natuurschoon. Typisch Brabants, zoals ik al zei, en een
openbaring voor wie het niet kent. Wilt u onderweg ook wandelen, dan kunt u in de
boswachterij Leende (zie routebeschrijving) een der voetspoor-rondwandelingen
maken, duidelijk met kleuren aangegeven. Iets heel bijzonders is ook: in Valkenswaard
door de Molenstraat naar de watermolen rijden en daar, volgens de aanduidingen op
de paddestoel, in een uurtje heen en terug naar de Malpievennen wandelen. Zonder
meer prachtig en ongewoon. De kinderen vinden het uitkienen van de route leuk en
het beantwoorden van de vragen; bovendien heb ik hierboven diverse punten genoemd
waarop u ze onderweg kunt trakteren.
Een korte typering van de Brabantse sfeer in het algemeen lijkt me hier wel op zijn
plaats, ook al kunt u van het landschap onderweg genieten zonder aan het navolgende
te denken. Ik zei al dat de Brabantse sfeer niet zo luchthartig is als vaak wordt gedacht.
De veel bekritiseerde laksheid, een ander punt, is een gevolg van het feit dat de
Brabander wat angstig is om nee te moeten zeggen. Men wil de ander niet graag
verdriet doen door een weigering en daarom zegt men ja en beweert men dat het in
orde zal komen, terwijl men heel goed weet dat dit niet kan. Men dúrft ook niet
gemakkelijk nee te zeggen en dat hangt weer met iets anders samen: de Brabantse
mens is nogal hiërarchisch ingesteld; hij stelt zich gemakkelijk onder een gezag en
een autoriteit en heeft daardoor iets te weinig gevoel en aanleg voor zelfverantwoor-
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delijkheid. Bezwaren die hij heeft, worden dan achter de rug van de betrokkenen om
gezegd, niet altijd ronduit en openlijk. Dat alles is sterk uit de historie te verklaren,
want wij Brabanders zijn altijd aan vreemd gezag vol willekeur onderworpen geweest.
En daarmee hangt ook weer wat anders samen: de Brabander is beslist bescheidener
dan de Hollander, die over alles veel meer drukte maakt, veel meer haantje-de-voorste
is, veel gewiekster is en ook handiger de public relations weet te bespelen. Er wonen
bijvoorbeeld in Brabant ook tweemaal zoveel mensen als in Amsterdam, maar komt
nu Brabant ook tweemaal zoveel in de openbare belangstelling van pers, radio en
TV? Wel nee, en we sloven ons daar ook niet zo voor uit. De gemoedelijkheid, weer
zo'n kreet, is ook niet precies wat men zich daar vaak van voorstelt. Men is juist vaak
bijzonder berekenend, vaak op het schriele af, maar wel meer dan elders in Nederland
gastvrij, in die zin dat men zich voor de bezoeker van een gezin meteen helemaal
uitslooft.
En ook dit. In Brabant staan altijd twee uitersten tegenover elkaar. Ik zei al dat er
een mengeling is van het sprankelende, het schijnbaar uitgelatene, met het
weemoedige. Altijd is er zo'n vermenging van schijnbare tegenstellingen. Aan de
ene kant van de weegschaal staat het religieuze en spirituele, aan de andere kant staat
het wereldse en profane. Aan de ene kant van de straat staat de kerk, aan de andere
kant het café. En wanneer dan in het café de spreuk hangt: ‘Het is hier beter dan aan
de overkant’, is dat iets van de spot en de humor, die het ene uiterste altijd tegenover
het andere heeft, en dat is typisch Brabants. Aan de ene kant staat de verstilling en
de weemoed en hetzelfde gevoel dat de bouwers van de Bossche Sint Janskathedraal
moet hebben bezield; en aan de andere kant staat dan de uitbundigheid van de
Brabantse koffietafel, allemaal echt inclusief de toespraak van de burgemeester. En
het steeds balanceren tussen deze uitersten, met altijd een lichte spot van het ene
uiterste tegenover het andere, dat is iets van het barokke levensgevoel, dat men boven
de Moerdijk niet kent. aant.
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9 Dagtrip naar De Meierij
In de Meierij, de streek ten zuiden en zuidoosten van 's-Hertogenbosch, vindt u heel
frisse landschappen en ook vreemdsoortige landschappen, met altijd het ruisen van
de tienduizenden populieren, de canadassen, die niet zo maar langs de wegen staan,
maar hele boscomplexen vormen, zoals u dat nergens elders in ons land ziet. Deze
streek appelleert absoluut niet aan het massatoerisme, u kunt er geen attractiecentra
of pretparken instappen, maar u zult van deze streek genieten als u gevoelig bent
voor een teer, een poëtisch landschap, een landschap dat als negatief kenmerk helaas
de verwaarloosde en rommelige boerderijen heeft, maar dat verder zonder meer
ontroert. Brabantse emigranten die aan hun geboortestreek terugdenken, zien meestal
het eerst voor de geest de Meierijse dorpen met daarin en daar rond de heel hoge
populieren met altijd ruisende toppen. Het landschap van de tocht in hoofdstuk acht
laat u meer het gemiddelde Brabant zien, met alle soorten landschappen en bebouwing
ook, maar de Meierij uit dit hoofdstuk is eenzijdiger, als zodanig echter ook
exclusiever, ze bestaat meer uit groenland, uit weilanden die gegarneerd worden met
boterbloemen en met, altijd weer, die populieren, met tussen die populieren de kleine
laantjes waarin eigenlijk de boerinnen zouden moeten
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wandelen met de poffers op, maar díé zijn nagenoeg verdwenen. De Meierij, nog
helemaal het Brabant zoals zich dat het meest zuiver heeft bewaard, die Meierij is
iets voor mensen die hoofdpijn krijgen van de transistorterreur; voor mensen die het
helemaal niet eens zijn met al die liedjes die Amsterdam en het Rembrandtsplein als
toppunt van gelukzaligheid bezingen, om de eenvoudige reden dat ze voor geen geld
langer dan één vakantiedag in Amsterdam zouden willen zijn en de mussen en
geraniums in hun eigen tuin veel liever zien dan alle trams en terrasjes van het Damrak
bij elkaar; voor het soort mensen dat in het buitenland liever de Provence ziet of
Umbrië dan de stranden, waar ze het aan de ontblote massa's overlaten om Tolstoi's
vraag te overpeinzen ‘Hoeveel vierkante meter zou een mens nu eigenlijk maar nodig
hebben?’; voor het soort mensen dat op weg naar hun werk van de fiets of uit de auto
kan stappen om naar een bloeiende bremstruik te kijken of naar de mist die over de
sloten hangt; voor het soort mensen dat het jammer vindt dat aan de Loreley de
jonkvrouwen al lang hun haren niet meer zitten te kammen, maar tegenwoordig aan
ijsco's zitten te likken; voor het soort mensen dat op reis niet zozeer ergens vandáán
trekt (zoals de meesten doen, voor wie vakantie immers vooral is het eruit willen,
weg van de vertrouwde omgeving), maar dat ergens héén reist; voor het soort mensen
dat het volkomen begrijpen kan waarom meneer Bruens, de directeur van de Bossche
vvv, in de zomermaanden slechts één excursiebus tegelijk door de Meierij laat rijden
(al zou hij er best zes kunnen volboeken), omdat anders de sfeer bedorven wordt en
men dit landschap op te massale wijze zou benaderen. Ik hoop dat ik nu duidelijk
genoeg geweest ben en dat u zelf kunt beslissen of de Meierij iets voor u zal zijn of
niet.
Zo ja, dan kunt u eigenlijk niet beter doen dan bij de vvv Markt, 's-Hertogenbosch,
het boekje aan te vragen: Rondritten door de Meierij. U sluit een bedrag van een
kwartje aan postzegels in en vermeldt het registratienummer 08764-V-64-10. Dit
boekje bevat drie uitgewerkte rondritten, origineel opgezet, fijn beschreven en voerend
langs kostelijke binnenweggetjes, met bovendien gegevens over de diverse plaatsen.
Ook zelf ga ik nu twee autotrips geven, afwijkend van die vvv-tochten en deze
aanvullend. De eerste trip, vijfendertig kilometer lang, laat de Meierij in haar meest
zuivere vorm zien; bij de tweede, zestig kilometer lang, krijgt u ook andere
landschappen van deze hoek van Brabant te zien. Om uw kinderen, die verder het
Meierijlandschap vermoedelijk niet zullen kunnen waarderen, onderweg actief bezig
te houden, kunt u ze de vragen laten beantwoorden die ik om die reden
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onderweg zal stellen en waarvan u na afloop van de rit de juistheid kunt controleren
door achter in dit boek te kijken.
De pure Meierijtrip, vijfendertig kilometer lang, laat ik beginnen in Sint-Oedenrode
en eindigen in Den Bosch. U bereikt Sint-Oedenrode direct vanuit Eindhoven; dan
wel over Tilburg, Oirschot en Best; dan wel over Den Bosch, Sint-Michielsgestel en
Schijndel.
+ In het centrum van Sint-Oedenrode houdt u de wegwijzer richting Tilburg aan,
en passeert de Odafabrieken en het Odamuseumpje, en neemt dan de eerste weg
links, de Kasteellaan. U rijdt langs het vreemde kasteel Henkenshage en blijft steeds
rechtuit het mooie laantje volgen (niet links of rechts afslaan dus) tot u komt aan een
T-splitsing bij een vrij nieuw huis.
+ Hier rechtsaf en voor de kinderen komt hier de eerste vraag: rechts staat boerderij
De oude Gasthoeve; welk nummer? U vervolgt deze weg en moet opletten dat u de
eerste verharde weg naar rechts, een klinkerweg, niet mist. Het duurt wel even, maar
daar is hij dan. Hier rechtsaf dus over een heel mooie slingerweg - steeds het verharde
deel aanhouden - die uitkomt in het dorpje Boskant.
+ Op de grote weg linksaf en direct rechtsaf, door een streek met honderden
ruisende populieren. U komt aan een T-kruising bij boerderij De Drie Baarsjes (tweede
vraag voor de kinderen: welk huisnummer?), waar u links afslaat. Voorlopig kunt u
nu een heel tijdje doorrijden. Bij de verharde kruising rechtsaf (Hezelaarsestraat) en
dan krijgt u een echt Brabants weggetje met verrukkelijk natuurschoon. Deze
Hezelaarsestraat brengt u in het dorpje Liempde, een van de meest pure Meierijdorpen,
en zodra u daar het plaatsnaambord gepasseerd bent, kunt u de kinderen de derde
vraag stellen: uit welk jaar dateert de boerderij rechts op nummer 21?
+ Op het pleintje van Liempde gewoon rechtuit en dan op de voorrangsweg rechtsaf.
Na ongeveer veertig meter en ter hoogte van het bord ‘einde 50 km’ neemt u rechts
de Molendijk. U merkt al gauw of u goed zit, want deze Molendijk gaat na enige tijd
over de Dommel (mooi uitzicht). Iets verderop komt u aan een spoorwegovergang;
net daarvóór houdt u rechtsaan. Het landschap is weer bijzonder mooi. Verderop
volgt u de pijl doorgaand verkeer en zo komt u, genietend van het
populierenlandschap, bij café Groene Woud. Het lijkt misschien ingewikkeld, als u
het thuis leest, maar ter plaatse zult u bemerken dat het heel eenvoudig is en dat de
weg zich gemakkelijk laat vinden.
+ Bij het café rechtsaf (Slophoosweg) en dan doorrijden tot de eerste grote
wegkruising, aangegeven door een verkeersbord. Hier scherp linksaf en als u dát
weggetje nog niet mooi gaat vinden, is er geen eer
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meer te behalen. Dit populierenweggetje eindigt na geruime tijd bij een wegwijzer
en daar kunt u de kinderen het antwoord op de vierde vraag laten opschrijven: hoeveel
kilometer is de hierop aangegeven afstand naar Olland?
+ Bij deze wegwijzer linksaf. Nu een flink stuk doorrijden en bij de volgende
wegwijzer rechtsaf naar Gemonde. Daar houdt u op de splitsing bij de kerk links aan
en direct erna, bij de paddestoel, slaat u linksaf in de richting Sint-Michielsgestel.
Dit slingerend weggetje steeds volgen. Op de viersprong linksaf in de richting van
de molen die u in de verte ziet.
+ Langs de molen en kort erna over een bruggetje, waar u de kinderen de vijfde
vraag kunt stellen: hoeveel rechthoeken (beide brugleuningen samen) vormen de
spijlen van dit bruggetje? U vervolgt nu de weg, houdt op de voorrangsweg links
aan en komt in Sint-Michielsgestel. U moet daar op het marktplein rechtuit blijven
rijden om zo via een heel typisch weggetje in Den Bosch te komen.
De tweede autotrip (zestig kilometer) die ik u ga voorstellen, is van ietwat andere
aard, omdat ze u maar zeer ten dele het echte Meierijlandschap laat zien, maar
anderzijds laat kennismaken met frisse rivierlandschappen, met de Drunense duinen
en met bosgebieden. Deze trip is vol contrasten en uitermate afwisselend. Omdat ik
hem in Den Bosch laat beginnen (en eindigen), is hij heel goed als een verlengstuk
van de eerste trip op te vatten. Beide tochten samen zullen een zeer geslaagde dagtrip
kunnen vormen. Ook op de tweede tocht kunt u uw kinderen weer het antwoord op
enkele vragen laten opschrijven. De juiste antwoorden kunt u aan het eind van de
tocht controleren door achter in dit boek te kijken.
+ In Den Bosch houdt u eerst de wegwijzers naar Utrecht aan en volgt dan aan de
noordelijke stadszijde die naar Engelen. Deze weg voert langs de Maas, passeert
Engelen, daarna het punt waar de Dieze in de Maas uitmondt, en komt dan in
Bokhoven (waar u het kerkje kunt gaan zien, zie onder).
+ Rechtuit blijven rijden in de richting Haarsteeg, door een weids polderlandschap.
Het smalle weggetje kronkelt door de weilanden. Vrij ver achter Bokhoven rijdt u
onder de hoogspanningskabels door en u kunt u de kinderen de eerste vraag laten
beantwoorden: staat de dichtstbijzijnde mast links of rechts van de weg? In Haarsteeg
volgt u het bord doorgaand verkeer, dan de wegwijzer naar Heusden, vervolgens
weer het bord doorgaand verkeer en tenslotte opnieuw de wegwijzer naar Heusden.
+ In het leuke vestingstadje houdt u de wegwijzers naar Gorinchem aan. U wordt
geleid over de brug over de Bergse Maas en aan de over-
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kant van de brug slaat u linksaf (let op het uitzicht), waarna het eerste dorp Genderen
is en het tweede Eethen. De streek is ietwat merkwaardig; u bent nu in het Land van
Heusden en Altena. In Eethen komt u aan wegwijzer 2697. Daar kunt u de kinderen
de tweede vraag stellen: hoeveel kilometer is de hierop aangegeven afstand naar
Almkerk?
+ Bij deze wegwijzer slaat u linksaf, richting Drongelen en Waalwijk. U vindt nu
vanzelf de weg naar het Drongelenseveer, waar u zich kosteloos met auto en al laat
overzetten, opnieuw een afwisseling op de tocht. Aan de overkant ligt het
schoenenstadje Waalwijk en wanneer u hier de wegwijzers naar Tilburg aanhoudt,
komt u vlak langs de Efteling (die u eventueel meteen kunt bezoeken) en vervolgens
in Loon op Zand. Daar begint een totaal ander gedeelte van de tocht. Het
rivierenlandschap ligt nu achter u, bossen, zandverstuivingen, vennen en villa's zullen
nu volgen.
+ In het centrum van Loon op Zand volgt u de wegwijzers richting Udenhout. Na
vrij korte tijd komt u bij wegwijzer 5012, waar ik de derde vraag stel: hoeveel
kilometer is hierop de aangegeven afstand naar Helvoirt? Bij deze wegwijzer moet
u linksaf slaan en dan de eerste verharde weg rechts nemen, aangeduid als een
zogenaamde landbouwweg, maar wanneer u heel even rechtdoor rijdt, komt u bij
Bos en Duin, met speeltuin en witte zandverstuivingen. Nog vóór Bos en Duin dus
rechtsaf over de landbouwweg - let op de mooie langgevelboerderij - en deze weg
steeds volgen.
+ Het traject is hier héél mooi. Aangekomen bij een paddestoel en het café De
rustende Jager, kunt u desgewenst linksaf gaan wandelen door het grootste
zandverstuivingsgebied van ons land, maar onze auto gaat hier rechtuit en blijft nog
altijd de landbouwweg aanhouden. Na enige tijd komt u aan een rood-wit hek: hier
direct rechtsaf en direct linksaf (Heikant). Aan deze weg staat rechts huis Guldenberg
en daar kunt u de kinderen de vierde vraag stellen: welk huisnummer? Kort hierna
komt u bij paddestoel 2105 aan een hoofdweg en slaat daar linksaf.
+ Na enige tijd ziet u het wegwijzertje naar Cromvoirt langs de weg staan; dit
volgen (puur Brabants landschap), in het langgerekte Cromvoirt rechtuit blijven
rijden, door de bossen nu en dan langs het bekende recreatiegebied De IJzeren Man
(zwemgelegenheid enzovoort). Even verder ziet u rechts villa de Boshoek en daar
moet u linksaf slaan over de Loonse Baan. Na enige tijd ziet u er paddestoel 84,
alwaar de vijfde vraag voor de kinderen: hoeveel kilometer is de aangegeven afstand
naar Tilburg? En dan bent u in Den Bosch terug.
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Dat waren dus twee autotrips door de Meierij. Ik zei al dat uw kinderen het
Meierijlandschap op zichzelf vermoedelijk moeilijk kunnen waarderen. Tijdens de
eerste trip kunt u ze echter aan hun trekken laten komen in het Odamuseumpje van
Sint-Oedenrode (oude smidse enzovoort) en zeker in het natuurbad De Kienehoef
aldaar, met speeltuin, en verder in het zeer mooie openluchtbad Zegenwerp in
Sint-Michielsgestel. Méér interessante punten voor hen biedt de tweede trip, waarvan
ik nogmaals opmerk dat ze niet zozeer het typische Meierijlandschap, dan wel andere
Brabantse landschappen laat zien. Op deze tweede trip passeert u Waalwijk met het
natuurbad het Hoefsven en het nationaal museum voor de schoen- en lederindustrie;
verder de overbekende Efteling, wel zó machtig interessant, dat u het bezoek hieraan
als hoofddoel van uw dag kunt maken en de autotrip als nevendoel; en in Vught is
er voor de kinderen De IJzeren Man, een prachtige watersportgelegenheid. Al met
al bemerkt u wel dat de in dit hoofdstuk beschreven dagtripsuggestie voor uw kinderen
even prettig kan zijn als voor uzelf.
Een enkel woord nog over enige plaatsen die u onderweg aan de beide autotrips
passeert. Het kan natuurlijk ook zijn nut hebben als u de Meierij gaat bezoeken los
van mijn autotrips; deze opgave, samen met de hierboven vermelde leuke dingen
voor kinderen, stelt u dan in staat een eigen program te maken. Sint-Oedenrode, met
veel klompenmakerijen, wordt als een der mooiste Brabantse dorpen beschouwd.
Let u onder andere op het marktplein en het nabije Sint-Paulusgasthuis uit 1546. Op
het Odamuseumpje, een huis met smidse, plattebuiskachel, zand op de vloer
enzovoort, heb ik al gewezen. Ook Sint-Michielsgestel, met een vijftiende-eeuwse
alleenstaande toren en veel onderwijsinstituten, is een echt Brabants dorp. In
Bokhoven, waar de koeien tot hun buik in de boterbloemen staan, bevindt zich het
leuke kerkje met de graftombe van Engelbert van Immerzeel en zijn gemalin Hélène
de Montmorency, in 1650 vervaardigd door niemand minder dan Arthus Quellinus.
Wanneer de tombe in Antwerpen terechtgekomen zou zijn (zoals eigenlijk de
bedoeling was), hadden vast veel méér Nederlanders ze gezien. Ook andere mooie
dingen maken dit kerkske van Bokhoven tot een complete verrassing. Heusden is
een oud vestingstadje, waar appelbomen en moestuintjes de plaatsen bedekken waar
eens schansen en tenten stonden. In 1944 bliezen de Duitsers het stadhuis op, waarin
zich honderdvierendertig mensen bevonden. In het nieuwe raadhuis voeren ruitertjes
nu hun steekspel op. Heusden is ook een centrum van zeilsport en bezit grote
scheepswerven, onder andere van Verolme, die na afspraak bezichtigd kunnen worden.
Ik vind het altijd eigenaardig dat u hier scheepswerven en
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rivieren ziet en dat u, op mijn tweede autotrip, een half uur verder weer midden in
bossen en zandverstuivingen zit. Welk ander land dan Nederland heeft op zo'n klein
oppervlak zo'n verrassende afwisseling aan landschapsvormen? Waalwijk is een zeer
langgerekte plaats, met een raadhuis van Kropholler, een bekend oorlogsmonument
van Raedecker, een koepelkerk van Valk (aan de koepels zijn twintigduizend kilo
roodkoper verwerkt) met kruisweg van Charles Eyck, een moderne Antoniuskerk
met glasbetonwand van Egbert Dekkers, een schoen- en leermuseum, en meer dan
vijftig schoen- en leerfabrieken. De Romeinen hebben hier de kunst van het
leerbereiden gebracht. De huiden kwamen uit het veeteeltgebied in het noorden, de
looistof van de eikebast uit de bossen in het zuiden van de plaats. Van de
honderdveertig Nederlandse leerfabrieken staan er honderdtwintig in Midden-Brabant.
Vught, tenslotte, de eerste Nederlandse gemeente die natriumlicht invoerde, heeft
een dorpse kern met eromheen een krans van villa's. In het centrum staat de stoere
vijftiende-eeuwse Sint-Lambertustoren, aan de weg naar Eindhoven het witte raadhuis
van architect Valk, waaraan alle Vughtse ambachtslieden hebben meegewerkt, en
verder het kasteel Maurick, hoofdkwartier van Frederik Hendrik tijdens het beleg
van Den Bosch in 1629 en door Marie Koenen gebruikt als achtergrond voor haar
roman ‘De wilde jager’.
Er liggen in deze contreien nog enkele plaatsen die niet gepasseerd worden tijdens
mijn twee autotrips, maar die mogelijk toch iets interessants hebben voor het een of
ander lid van uw gezin. Bij uw toeren door de Meierij neemt u natuurlijk de
ANWB-kaart Brabant-Oost mee (schaal 1:100.000) en dan kunt u het bezoek aan die
plaatsen desgewenst gemakkelijk inlassen. Ik doe maar een greep, zal denken aan
uiteenlopende interessen van de diversen gezinsleden en wijs nog op Schijndel (alwaar
ook de grootste kousenfabriek van ons land), omdat u daar na aanmelding bij de vvv
een klompenmakerij kunt bezoeken en het atelier van de naaldwerkster mejuffrouw
Michels; op de ook van binnen te bezichtigen oud-Brabantse boerderij aan de Loofaart
27 te Berlicum; en op Heeswijk met de dobbelsteenboerderij (zie hoofdstuk 22) en
het kasteel aan de weg naar Berlicum. Wie fijne wandelingen van een à twee uur wil
maken, kan dat onder andere doen bij Drunen, Loon op Zand en Vught: deze
wandelingen staan beschreven in het ANWB-boekje ‘Per auto en te voet’, deeltje III.
Tenslotte nog iets over 's-Hertogenbosch zelf, want die stad kunt u tijdens uw
dagtrip naar de Meierij moeilijk ontlopen. Den Bosch, veel kleiner dan Eindhoven,
Tilburg en Breda, maar toch de gewestelijke hoofdstad, is een zuiver Brabantse plaats,
kleurig, lawaaierig, bont, met de praal van devoties, met iets zwierigs, iets luisterrijks,
iets Bourgondisch. Nagenoeg driehoekig is de oude stadskern, waarin de drie
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hoofdstraten voeren naar de eveneens driehoekige Markt. Waarschijnlijk is Den
Bosch niet Brabants mooiste stad, het is zeker niet de meest moderne, noch ook de
meest grootsteedse. De plaats doet wat simpel aan, provincialer stellig dan diverse
andere Brabantse steden, maar van die Brabantse steden is het waarschijnlijk wel de
gezelligste. Op marktdagen vergeet op het Marktplein de peinzende Jeroen Bosch
de aandacht voor het eigen palet en bekijkt er het levendige palet onder zich. Men
ruikt er de zuidelijke lucht van patates frites, het is er lekker rommelig, en de stoeiende
klanken van het carillon vormen er een vallende bloesem van geluid. Wie de stad
wil bekijken, kan bij de vvv op de Markt voor een kwartje een routebeschrijving
gaan halen of tevoren aanvragen. De wandeling duurt een uurtje en in de beschrijving
ervan zijn een aantal vragen opgenomen, waarvan de beantwoording de wandelaar
een prijsje kan opleveren. Een leuk idee, dat ook uw kinderen zullen appreciëren.
Voor uw kinderen, en ook voor uzelf, zijn er dan verder nog de beklimming van de
Sint-Janstoren (dagelijks om 11, 14 en 16 uur), de recreatieoorden Oosterplas en
Zuiderplas, de veemarkt op woensdagmorgen in de grootste overdekte veehal van
Europa, de Pettelaarseschans aan de Gestelseweg, enzovoort. aant.
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10 Een dagje Zuid-Limburg
Zuid-Limburg is zeker de meest uitheems aandoende streek van Nederland, een
dichtbevolkt gebied, waar de bebouwing beslist niet overal even gelukkig is, een
streek die nogal rommelig aandoet en eigenlijk niet eens vriendelijk, al wordt dat
altijd van het landschap gezegd, waar heel wat schoonheidselementen ontbreken en
waarheen men niet moet gaan als het u primair om bos of hei of water te doen is. Tot
de positieve aspecten behoren natuurlijk de golvingen en panorama's: ze vormen de
sterkste troeven van het gebied en ze domineren het landschap zó, dat de meeste
reizigers de negatieve factoren in het geheel niet bemerken. Maar de eigen geaardheid
van de streek ligt bovendien ook hierin, dat na elke paar honderd meter (en anders
dan bijvoorbeeld op de Veluwe het geval is) een totaal ander beeld op het netvlies
wordt geprojecteerd. Door een speelsheid en openheid, een licht golvend ritme zonder
zware accenten en door een haast filmisch karakter onderscheidt de streek zich ook
van een echt berggebied. De kruisbeelden langs de wegen, de kastelen en de grotten
en de karakteristieke boerderijen bepalen mede het eigen karakter van Zuid-Limburg
en in het oostelijk deel doen dat ook de mijnen, waarover straks. Wanneer u een
dagje Zuid-Limburg programmeert, geschikt en pret-
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tig voor het hele gezin, is het wel zaak om tevoren goed vast te stellen wát u wilt
doen en zien en daarom zal ik de diverse mogelijkheden in rubrieken indelen, zonder
volledig te willen zijn. Wie een autotoer wil maken, kan de zogenaamde
Mergellandroute volgen, die de ANWB heeft uitgezet en bewegwijzerd met zeshoekige
bordjes. Ze is honderdvijfentwintig kilometer lang en kan overal begonnen en
beëindigd worden. Een folder met kaartje ervan is op alle ANWB-kantoren verkrijgbaar.
De mooiste van de toeristische ANWB-routes vind ik de Mergellandroute níét. De
natuur is door het projecteren van de route hier en daar geweld aangedaan en komt
elders niet geheel tot haar recht. U kunt ook de Vierseizoenenrit volgen, waarvan u
de beschrijving krijgt bij onder andere de Maastrichtse vvv. Maakt u een van deze
tochten tot het stramien van de dag, dan kunt u het meeste van het navolgende zien,
maar maak wél een keuze.
Wie wil wandelen, moet zich beslist voorzien van de ANWB-uitgave ‘Per auto en
te voet’, deel III, waarin wandelingen staan van een uur of iets langer en wel bij
Camerig, Epen, Sint-Geertruid, Geulle, Gulpen, Maastricht, Noorbeek,
Oud-Valkenburg, Slenaken, Sweikhuizen, Vaals, Valkenburg, Vijlen en Wijlre.
Zelden hebben we meer genoten van ons dagje Zuid-Limburg dan bij de wandelingen
Slenaken (vier kilometer) en Gulpen (drie kilometer) uit dat boekje. Iets heel anders
zijn de wandelingen door het Savelsbos bij Sint-Geertruid: in augustus op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag onder geleide en met uitleg (vertrek Moerslag 14), op
andere tijden zonder geleide, maar het speciaal uitgezette natuurpad (met verklaringen
op bordjes aan bomen en struiken) volgend.
Plaatsen en landschappen die door de Mergellandroute niet worden aangedaan,
maar waarvoor ik een bijzonder plekje in mijn hart heb, zijn Oirsbeek, Merkelbeek,
Waubach en zeker ook Rimburg in het dal van de Worm, steeds met de ruime
omgeving ervan. Wanneer u in deze contreien gaat rondtoeren, ontmoet u het
Limburg-op-het-tweedegezicht en zult u bemerken dat Limburg zijn verrassingen in
petto houdt voor wie van de platgereden routes wil afwijken. Ondoenlijk is het om
u de mooiste panorama's te noemen. De Vaalserberg is een kermis geworden en de
ontelbare auto's, bussen en mensen rond de souvenir- en andere tentjes bewijzen dat
het de meeste toeristen volstrekt niet om mooie plekjes te doen is, maar om heel wat
anders. Tientallen andere punten in het Zuidlimburgse zijn landschappelijk veel
mooier, maar er is daar geen mens te zien, omdat er geen tentjes staan en de
busondernemingen er geen kans zien om hun commerciële belangen te realiseren.
Ik stimuleer u beslist niet om naar die andere plekjes te gaan kijken (de uitzichtpunten
bij Geulle, bij Sweikhuizen, vanaf de Ubachberg enzovoort), want concentratie der
at-
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tractiepunten is beslist geen bezwaar en de enige mogelijkheid om de rest van het
landschap gaaf te houden. Wel zeg ik: weest u vooral eerlijk tegenover uzelf, ga naar
de Vaalserberg als u van drukte en gezelligheid houdt en blijf er vandaan als u tot
degenen behoort die werkelijk rust en schoonheid zoeken.
Voor de musea zult u geen dagtrip naar Zuid-Limburg maken, maar het
Afrikacentrum in Cadier en Keer, het museum Beckers in Beek (archeologie), het
museum in kasteel Ehrenstein in Kerkrade (historie), het geologisch bureau in Heerlen
(fossielen), zeker ook het natuurhistorisch museum Bosquetplein in Maastricht (tuin
met alle Limburgse planten) en mogelijk ook het brouwerijmuseum in de herberg 't
Knijpke in de Sint-Bernardusstraat in Maastricht, wilt u misschien toch noteren. Wilt
u één kasteel op uw program zetten, neem dan dat van Hoensbroek, het doornroosje
tussen de steenkool en de residentie van de dichter Bertus Aafjes, of dat van
Neercanne, waar u meteen goed, maar niet goedkoop kunt maaltijden. Vertrektijden
van boottrips over de Maas geeft u de vvv Maastricht, telefoon 12814. Grotten?
Neem die van de Sint-Pietersberg, kweekplaatsen ook van cichorei en champignons
en kraamkamers van vleermuizen.
Wat speciaal voor de kinderen leuk is, kunt u uit het bovenstaande wel opdiepen.
Ik voeg er nog aan toe het ontspanningsoord Steinerbos bij Geleen, het
ontspanningsoord Schutterspark (met kabelbaan enzovoort) in Brunssum en de
botanische tuin in Terwinselen en zou juist terwille van de kinderen naar Valkenburg
gaan, vanwege de gemeentegrot, de fluwelen grot, de catacomben, de
modelsteenkolenmijn (overigens irreële kitsch), stoeltjeslift, skelterbaan, dierenpark,
aquarium, ruimtevaartstation (de grot ernaast kunt u beter overslaan), miniatuurtrein,
sprookjesbos, natuurbad met zweefbaan enzovoort. Dit Valkenburg is wel het
schoolvoorbeeld van een politiek, waarbij men de natuur wil ontsluiten en daarmee
iets heel anders bereikt dan het beoogde doel. Voor veel toeristen hier is vakantie
niets anders dan janplezieren met hoedjes en volmaakt onnodige bergstokken, waarbij
de schoonheid van het Limburgse land slechts excuus is voor de reis, zelfbedrog ook,
rechtvaardiging van de zijde van reisbureaus bovendien, maar het motief is gelegen
in het samenzijn met heel veel anderen. Begrijp me weer goed: Valkenburg is het
uitgelezen oord voor wie drukte en attracties zoekt en kermis, maar waar men zich
niet moet wijsmaken of wijs laten maken dat men er heen gaat terwille van de
schoonheid van het Zuidlimburgse land. Wie dat wil zien - maar ieder is baas over
zijn eigen reisbehoefte en hoe meer toeristen de sfeer van Valkenburg wél waarderen,
hoe beter het voor Zuid-Limburg in zijn gehéél is - gaat liever naar Geulle, bij Bunde,
waar nu juist alle attracties worden geweerd.
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Natuurlijk hoort bij een dagje Zuid-Limburg de meest buitenlands aandoende stad
van ons land, Maastricht, waar de hoge leien daken aan de Markt een apart karakter
geven, maar die Markt nog niets is vergeleken met het nabije Vrijthof, het enige plein
van Nederland. En zelfs daar toont Maastricht nog niet zijn werkelijk gezicht, dat
gebeurt veel meer nog in héél de buurt rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het enige
voorbeeld in ons land van een vestingkerk, en daarbij dan de Heksenhoek, het huis
op de Jeker, de walmuur, de waterpoort de Reek, de Helpoort, de poort Waarachtig
met de bastions, het pater-Vincktorentje: hier heeft Maastricht een oereigen gezicht,
onvergelijkbaar met dat van welke andere Nederlandse stad ook.
Onze-Lieve-Vrouwekerk en Sint-Servaaskerk zijn kerken, die velen op hun program
zetten. Maar dat kunt u ook doen met de basiliek van Meerssen en de Sint-Josefkerk
van Charles Eyck; in de buurtschap Groot Genhout de kerk van Boosten met
schilderingen van Charles Eyck en ramen van Henri Jonas en Joep Nicolas; en in
Bleijerheide de Maria-Gorettikerk van Fanschamps met zéér bijzonder exterieur. En
als contrast beziet u dan in Rolduc een der mooiste romaanse kerken van ons land
met beroemde crypte. Daar ook ziet u meteen iets van de mijnstreek, een
onoverzichtelijk gebied met stortheuvels, schachtbokken, lange straten, nieuwe flats,
plukjes groen en park en ‘twintig voorsteden op zoek naar een city’. Maar om een
indruk van de mijnstreek te krijgen moet u zeker ook terzijde van Geleen (de
Limburgse metropool in wording) langs de mijn Maurits rijden - hóógst interessant
voor vaders en zoons - waarvan het ondergrondse oppervlak groter is dan het
oppervlak van heel Amsterdam.
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11 Een dagje Midden- en Noord-Limburg
Het terrassen- en rivierenlandschap van Midden- en Noord-Limburg wordt beheerst
door het dal van de Maas, niet alleen omdat deze rivier door de industrialisatie, de
sluizencomplexen (Maasbracht), de ontgrinding der uiterwaarden die dan weer worden
volgespoten met mijnafval en klei en zo vruchtbaar worden gemaakt (Stevensweert)
en vele andere bedrijvigheden steeds belangrijker wordt, maar simpelweg ook omdat
hier de Limburgse cultuur werd geboren en zich van hieruit ook verder heeft verspreid.
Op voorwaarde dat men gevoelig is voor eenvoudige schoonheid, zal de reiziger dit
gebied als een verrassing rassing ervaren. Het zal niet bij iedereen in de smaak vallen,
maar dat doet, om andere redenen, geen enkel gebied en dat is maar gelukkig ook.
Het is een streek zonder enige forsheid, waar alles echter heel bevattelijk in het oog
ligt. In Midden-Limburg is ten westen van de Maas duidelijk een terrassenlandschap
te zien met daarop de door opstuiving ontstane zandduinen, soms fraai bebost, en
ten oosten van de rivier een pastoraal landschap met de dalen van Roer en Swalm.
Hier staan ook de mooiste romaanse kerken van Limburg en ontdekt u veel kastelen.
Boven Roermond wijken de middeleeuwen sterker terug en spreekt het verleden uit
herinneringen aan de tachtigjarige
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oorlog, daar bloeien rozen rond Lottum, liggen bij Sambeek weer machtige
stuwcomplexen in de rivier en ligt rond Geijsteren een haast paradijselijk landschap.
Tussen hier en Maashees reiken de bossen tot aan de rivieroever. Bij Arcen, een fijne
vakantieplaats voor wie graag veel wandelt, ligt het al befaamd geworden landgoed
de Hamert, vindt u een goed restaurant Hamert in Wellerlooi aan de grote weg, maar
ook het in 1626 begonnen en nooit voltooide Maas-Rijnkanaal, de Fossa Eugeniana,
en het restant van het Gelders Kanaal. En hier ook gaat Gelre zich al aankondigen.
Voor het bezoek aan deze contreien voorziet u zich van de ANWB-kaart
Brabant-Oost (schaal 1:100.000), waarop ook Midden- en Noord-Limburg voorkomt,
en u tekent dan aan wat u op de dagtrip wilt bezoeken. Wat voor de diverse leden
van het gezin interessant kan zijn, plaats ik ditmaal in diverse rubrieken.
Ik begin met musea, nee niet de saaie, maar de echt interessante instellingen, en
noem dan het trammuseum aan de Kruisstraat in Weert, iets voor jongens en hun
vaders, en het missiemuseum aan de Michaëlstraat in Steyl met onder andere de
grootste vlindercollectie van Europa. Tot de belangwekkende kerken in het gebied
moeten gerekend worden de zéér mooie elfde-eeuwse romaanse kerk van Susteren
met crypte en kerkschat, naar mijn smaak echter nog overtroffen door de romaanse
kerk van Sint-Odiliënberg met sublieme ligging en interieur; de moderne kerk van
Boosten in het gehucht Keent bij Weert, met de portaalreliëfs van Charles Vos; de
Munsterkerk van Roermond en de heel bijzondere kerkjes in Malden en Asselt. Dat
van Malden is de mijns inziens mooiste moderne dorpskerk van ons land. In Asselt
staat op een heuvel, met erachter de Maas en tussen ruisende populieren, het
rozenkerkje. Misschien het meest treffende ervan bevindt zich aan de buitenkant, de
harmonie namelijk tussen de natuur en het menselijk scheppingsvermogen van vroeger
eeuwen. Het kerkje moet al een eeuw of tien oud zijn. Wanneer u bent binnengetreden
onder het beeld van Sint Dionysius, die zijn gemijterde hoofd in beide handen draagt,
kunt u aandacht schenken aan de liefelijke kinderkapel, waarvan het naaldwerk
gemaakt werd door de dorpskinderen onder leiding van een protestantse dame, en
aan het volmaakte tegendeel daarvan, de dreigende fresco's van Joep Nicolas in de
crypte, die in meer dan levensgrote beelden de opgang der zaligen ten hemel en de
val der verdoemden naar de hel weergeven. Als u dat ziet, kunt u begrijpen dat de
boeren uit de omgeving van schrik de kerk uitliepen toen ze die fresco's voor het
eerst zagen.
Interessante plaatsen, waard om te noteren voor uw dagtrip naar deze streek, zijn
Lottum, Kessel, Cuyk, Grubbenvorst, Wessem en Thorn. Het rozenplaatsje Lottum
- twee miljoen veredelde rozen schieten
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hier in de zomermaanden in bloei - heeft een heel leuk marktpleintje en bovendien
het charmante kasteeltje Borggraaf, door Werumeus Buning genoemd ‘een kasteeltje
om gelukkig in te zijn, een tweepersoonskasteeltje’. In het al door Tacitus genoemde
Kessel voert de dorpsstraat vlak langs de Maasoever, die hier bijna loodrecht en
bovendien vrij hoog is, waardoor een apart en een voor een Nederlands dorp uniek
straatbeeld ontstaat. Cuyk was al een centrum van Romeinse beschaving toen de
náám Amsterdam nog niet eens bestond en u kunt er nu met enige verbazing
gadeslaan, hoe dit kleine plaatsje in het bezit is van een hypermodern raadhuis en
andere moderniteiten waarop een grote stad jaloers kan zijn. Er is een dag geweest
dat de burgemeester zeven nieuwe gebouwen tegelijk moest openen. Het nabije Haps
verdient een bezoek in de tijd dat de rozen bloeien. Grubbenvorst, centrum vam
aspergecultuur, is een dorp waar veel huizen rond het dorpsplein in een witte tint
zijn geverfd. Muurankers vertellen u dat de huizen dateren uit de jaren 1648 tot 1796.
Wessem is een in het vierkant gebouwd Maasdorp, met morsige keienstraatjes, oude
huizen, gevelsteentjes en muurankers, geliefd bij schilders. Thorn is het witte dorp
van Nederland. Omstreeks 950 werd hier een abdij gesticht, die zich ontwikkelde
tot een wereldlijk staatje, waarin de abdis in feite vorstin was. Rond haar paleis
verrezen de woningen en de werkplaatsen. Negen eeuwen lang bleef de toestand zo.
Na de Franse Revolutie werd Thorn een gewoon Limburgs dorp. Een gewoon?
Behalve dan toch dat het in zijn geheel verklaard werd tot rijksmonument. De kerk
is zo vol barok als in het nuchtere Nederland haast ondenkbaar is. Ze lijkt, aldus
Bertus Aafjes, op de droom van een suikerbakker rond Kerstmis; ze is roze en wit
en blauw en zeker de meest vrouwelijk aandoende kerk van ons land. Langs de
bestratingen van maaskeien - bewust héraangebracht, zoals ook het marktplein weer
met gaslantaarns wordt verlicht - staan de witte huizen, die door de tijd echter meestal
blauwgrijs geworden zijn.
Wat de landschappen en het natuur schoon betreft, in het gebied van Cuyk zijn
de akkers tussen de wallen met hakhout hier en daar erg karakteristiek. Verder wijs
ik op het Leudal bij Nunhem; van de watermolen loopt een weggetje naar en door
het bos waarin de Leubeek stroomt; het dal van de beek is diep ingesneden en de
begroeide oevers dalen steil naar het water af. Het Noord-Limburgse landschap ten
voeten uit vindt u vooral rond Meerlo en zeker ook rond Geijsteren, gelegen in een
groot parklandschap, een téér landschap met gras en water en hagen en bomen en
bijna in zijn geheel een natuurreservaat. Heel anders, mooi, maar niet karakteristiek
voor juist deze streek, is het bosgebied bij Arcen en het landgoed de Hamert. Tot
natuurreservaat verklaard is de heuvelachtige Mookerheide.
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Een dagtrip zonder een wandeling van een uur is voor mij onvolmaakt. Ook kinderen
vanaf een jaar of zeven genieten ervan, als u het maar goed aanlegt. Het moeten
wandelingen zijn door een heel rustig stuk natuur en dan zó, dat de kinderen de weg
moeten zoeken aan de hand van een beschrijving in de geest van ‘bij de boerderij
met het rode dak linksaf en dan bij de hoge alleenstaande boom rechtsaf’. Dergelijke
wandelingen bestaan. Voorziet u zich maar van het boekje ‘Per auto en te voet’, deel
III, verkrijgbaar bij de ANWB. U vindt daarin dergelijke wandelingen bij Arcen,
Geijsteren, Grubbenvorst, Nunhem, Sint-Odiliënberg, Swalmen, Thorn en Weert.
Verdere punten die mogelijk in deze contreien interessant zijn voor bepaalde leden
van het gezin: de binnenhaven van Maasbracht, het moerasgebied Grote Moost bij
Heijthuizen, het atelier voor gebrandschilderd glas ‘Flos’ in Steyl, de proefboerderij
Joosterhof in Beesel (bezoek op werkdagen na aanvraag), de oudheidkundige
verzameling in Asselt, de resten van het kasteel Kaldenbroek bij Grubbenvorst, het
raadhuisje van Gennep. Speciaal voor de kinderen zijn verder het zwembad de IJzeren
Man in Weert, het zwembad Heelder Peel bij Heel, het natuurbad Hommelheide bij
Susteren, de speeltuin in Baarlo, de speeltuin Klein Zwitserland in Tegelen, het grote
natuurbad met speeltuin in Swalmen, het recreatiegebied de Messemaker in Cuyk,
het zwembad in Boxmeer, het zwembad Hattem in Roermond, de speeltuin
Kitskesberg aan de weg van Roermond naar Melick, het strandbad De onderste Molen
in Venlo, het vogel- en dierenparkje Heidelust met speeltuin in Horn.
En omdat ik me kan voorstellen dat sommigen van u graag een uitgestippelde
route hebben, waarbij zoveel mogelijk van alle bovenstaande punten worden
aangedaan, geef ik er u twéé, eerst een toeristische verbindingsroute van Nijmegen
naar Venlo, vervolgens een rondrit bij Tegelen, die u direct bij de trip Nijmegen-Venlo
kunt doen aanaansluiten.
Voor de toeristische verbindingsroute Nijmegen-Venlo, die een lengte heeft van
vijfenzeventig kilometer, rijdt u van Nijmegen eerst over de grote weg via Malden
(zie boven) naar Mook. Daar blijft u de grote weg volgen tot het recreatiecentrum
de Plasmolen en slaat vlak ervoor, bij wegwijzer 2295, rechtsaf naar Cuyk (zie boven).
De weg van hier via Oeffelt, Beugen, Boxmeer, Sambeek en Vierlingsbeek naar
Maashees is duidelijk. Daar moet u rechtuit blijven rijden, vlak langs de Maas, en u
ziet nu één symfonie pastorale: Geijsteren (zie boven), Wanssum, Meerlo (idem),
Tienray, Broekhuizen, Lottum (idem), Grubbenvorst (idem) en dan langs de ruïne
van het Gebroken Slot, in de tachtigjarige oorlog verwoest zoals zoveel kastelen in
deze streek, naar Venlo. Door van hier in een ruk door te rijden naar Tegelen, kunt
u
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overgaan op de negentig kilometer lange rondrit bij Tegelen. Deze begint met de
richting Roermond te volgen via Belfeld (stuw) tot Reuver. Hier moet u bij de kerk
rechtsaf de weg naar Kessel nemen (zie boven) en dan over Beesel (idem) naar
Swalmen (idem) rijden, waar u het zijtripje kunt maken naar het rozenkerkje van
Asselt (idem). Nu rijdt u dóór naar Roermond, u volgt er héél even de richting Sittard,
maar ziet nog in de bebouwde kom de wegwijzers naar Sint-Odiliënberg (zie boven).
Binnendoor - de wegwijzers geven het aan - rijdt u dan naar Montfort, maar nog vóór
dat dorp komt u aan wegwijzer 6084, waar u rechtsaf slaat en de wegwijzers aanhoudt
naar Maasbracht, met de drukte bij de schutsluis. Het volgend doel is Wessem (zie
boven), waar u heen en terug naar Thorn (idem) kunt rijden. Vervolgens gaan we
van Wessen naar Panheel. Houd hier de wegwijzer naar Grathem aan en u rijdt uit
op een grote weg, die u naar rechts volgt, een héél aantrekkelijke weg, langs het
natuurbad Heelder Peel, en uitkomend op de grote weg tussen Eindhoven en
Roermond. Blijf hier rechtuit rijden en sla na vijfhonderd meter, bij wegwijzer 3385,
linksaf naar Heijthuizen (zie boven) en vervolgens naar Roggel. Dit dorp moet u
gehéél doorrijden (naar rechts dus) tot u paddestoel 2964 ziet. Hier linksaf en bij
paddestoel 2963 rechtsaf; en dan rijdt u door een ongekend en eenzaam gebied naar
Helden. Hier slaat u rechtsaf en via een rechte weg komt u dan in Kessel, maar vlak
vóór het dorp - waar u daarstraks immers al geweest bent - neemt u bij wegwijzer
2165 linksaf de grotere weg naar Venlo, een typisch Middenlimburgse weg. Als u
aankomt in Baarlo, slaat u daar rechtsaf, gaat u met een verbootje over de Maas en
komt dan in Steyl (zie boven) en vervolgens in Tegelen terug.
Vooral die laatste trip, de negentig kilometer lange rondrit bij Tegelen, raad ik u
sterk aan.
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12 Een dagje Nijmegen en omgeving
Nijmegen, de oudste stad van Nederland (Dordrecht is dat hóógstens van Holland),
was al een centrum van Romeinse en christelijke beschaving toen de overige
Nederlanders nog in dierevellen rondliepen en in Amsterdam alleen maar kikkers
rondsprongen. En Nijmegen moet altijd in dit historische licht worden bezien, ook
al drukt de grandioze uitbouw van na 1880 (brede singels en uitvalswegen) en nóg
meer het moderne karakter van na 1945 in sterker mate het karakter van de stad uit.
Op heuvels zijn de binnenstad en de tuinwijken gebouwd en nauwe straatjes lopen
naar beneden, naar de Waaloever. Aan deze Waal scheiden zich noord en zuid, veel
markanter dan bij de Moerdijk het geval is. Aan gene zijde ligt Arnhem, nog zuiver
een noordelijke stad, statiger dan Nijmegen, deftiger, stijver, Haagser, aristocratischer.
Aan deze zijde ligt Nijmegen, duidelijk een zuidelijke stad (zij het niet zozeer Vlaams
dan wel Rijnlands), bonter, speelser, losser en joyeuzer dan Arnhem, gezellig en toch
voornaam, knap bovendien, ook in de zin waarin een vrouw knap kan zijn.
Een dagje Nijmegen en omgeving zouden we als volgt indelen, beginnend met
Nijmegen zelf. De Waalbrug is altijd even mooi en als typisch Nederlandse ouders
zouden we de gelegenheid aangrijpen om

L. van Egeraat, Gezinsuitstapjes in Nederland

79
aan de kinderen wat geschiedenis weg te geven: bij het monument voor Jan van Hoof
over 1944, bij het beeld van keizer Trajanus over de Romeinen en de nederzetting
Noviomagus, en bij het nabije Valkhof over Karel de Grote en Claudius Civilis, die
‘hier knarsetandend stond’ en dus niet zoals wij gelet zal hebben op het heel mooie
panorama, dat overigens van de Belvédèretoren daar in de verte nog mooier is. Van
het Valkhof de Burchtstraat ingaande, vertellen we bij het stadhuis dat er in 1678 de
vrede van Nijmegen werd gesloten, maar zonder dat we ons precies herinneren wat
dat ook weer was, terwijl de oudste zeker een foto zal nemen van dit hoogst
fotogenieke bouwwerk, even fleurig en speels als het Waaggebouw op de Markt,
waar we kort daarop arriveren. En daar laten we de kinderen de kerktoren beklimmen
en zien ze op de hoek Burchtstraat-Broerstraat de blauwe steen waarop vroeger de
straffen werden voltrokken. Mijn vrouw zou dan beslist de moderne winkels gaan
bekijken, ik zou eerst nog afdalen naar de smalle straatjes aan de Waal, de te saneren
‘kasba’ van Nijmegen, en er aan de Waalpromenade het Groene Balkon ontdekken,
maar daarna zou ik óók winkels gaan bekijken.
Daarna met zijn allen naar de Goffert, het tachtig hectare grote stadspark met
vogelvijver, bijenstal, siertuinen, plasvijvers met strand, speeltuin, kinderboerderij
en ga zo maar door. Dan de weg naar Groesbeek op en naar de Heilig-Landstichting,
een bijbels openluchtmuseum met een natuurgetrouwe weergave van de omgeving
en de sfeer waarin Christus leefde, maar wel zó vermoeiend, dat we misschien het
nabije en interessante Afrikamuseum zouden preferen om daar kennis te maken met
negerculturen en een compleet negerdorp. Vader pakt daarna de kaart en noteert
daarop als landschappelijk héél mooie wegen: de Zevenheuvelenweg tussen Berg en
Dal en Groesbeek, de panoramarijke weg tussen Ubbergen en Beek, de weg tussen
Beek en Wyler en die tussen Wyler en Groesbeek. Omdat die kaart het blad
Brabant-Oost (inderdaad ja) van de ANWB zou zijn, schaal 1:100.000, zouden die
vier wegen direct te vinden zijn. Deze wegen berijdend en ervan genietend, zouden
we tevens het zwembad Wylermeer kunnen bezoeken, de speeltuinen in Berg en Dal
(maar de uitzichten niet vergeten), en de uitzichttoren op de Sterrenberg in Beek.
Zuidwaarts nu, de weg richting Venlo op en zo naar Malden, want iedereen heeft
het al zo vaak gehad over die moderne kerk in dit plaatsje, dat wij ze ook gezien
willen hebben. Een enkele druk op het gaspedaal zou ons brengen aan de Plasmolen
met natuurbad en speelvijver. En daar zou ik me herinneren, dat in het ANWB-boekje
‘Per auto en te voet’, deel III, een pracht van een wandeling in dit gebied haarfijn
staat beschreven. De deeltjes van dit boekje liggen natuurlijk altijd in de auto.
Allemaal uitstappen dus, de kinderen de tekst laten
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lezen en laten vóórwandelen en dan die wandeltrip maken, zó heerlijk en zó gezond,
dat we er de hele winter nog aan terug zullen denken. Hierna even rusten aan de
Hatertse vennen en zo weer naar Nijmegen terug om er vanaf de Waalkade de
bootocht te maken naar de Sprokkelenburg, tot genoegen wederom van héél het
gezin. Wanneer de bootjes vertrekken, hebben we de dag vóór de Nijmegentrip al
gevraagd bij de Nijmegense vvv, Stationsplein 10, telefoon 24520, die ook de
openingstijden van Afrikamuseum en Heilig-Landstichting vertelde, zodat we tevoren
een sluitend dagprogram konden samenstellen.
Wel een erg lange dag, zoals we zouden merken, zoals u hier al lang hebt begrepen,
maar u selecteert natuurlijk uit alles wat ik hier noem. Maar we zijn er nog niet, want
we willen de vijfendertig kilometer lange Insularoute nog rijden:
Nijmegen-Bemmel-Haalderen. Hier rechts door de Ambachtstraat langs de
pottenbakkerij naar de dijk; over de Waaldijk (niet de grote weg) linksaf naar Gendt.
Hierna loopt de dijk uit op de Rijndijk. Hier rechtsaf tot achter het fort, naar het punt
waar Rijn en Waal zich splitsen. Daarna terug en nu rechtuit blijven rijden tot
wegwijzer 3891, alwaar links naar Doornenburg, over de Angerensedijk naar Angeren.
Hier naar Arnhem of over Bemmel naar Nijmegen terug. En we zouden deze tocht,
zo genoemd naar het insula Batavorum, rijden vanwege het navolgende.
Vanwege het ponydorp Bemmel (ponymarkt tweede maandag van augustus) en
vanwege het kerkje van Haalderen, vanwege het werkelijk indrukwekkend kasteel
Doornenburg, dat ook van binnen te bezichtigen is. En vanwege de overal aanwezige
rivierpanorama's. Maar zeker ook vanwege de al genoemde Rijn-Waal-splitsing.
Nee, het is hier geen Schaffhausen, verwacht er geen stroomversnellingen. Behalve
een baken in de uiterwaard staat er niets of niemand naar te kijken, maar als
Nederlander móét men dit minstens éénmaal gezien hebben, nietwaar? Dit feit dat
in alle schoolboekjes staat vermeld. Duidelijk ziet u dat de Waal veel meer water
meevoert dan de Rijn: tweederde van het totaal. En aan de Angerensedijk, die ik
hierboven bij de routebeschrijving al noemde, bent u op de plek waar de eerste
Batavier destijds uit zijn holle boomstam stapte om onze voorvader te worden. Het
kàn natuurlijk ook twee- of driehonderd meter verder geweest zijn.
U ziet: mogelijkheden genoeg voor een gezinsdagje Nijmegen en omgeving. En
als u de tijd hebt, rijd dan naar uw bestemming via een originele heenreisroute:
Tiel-pontveer Wamel, even richting Nijmegen en dan bij wegwijzer 5493 linksaf
naar Beneden-Leeuwen; hier rechtuit tot de Waaldijk en daaroven rechts naar Druten.
Hier enkele kilometers de grote weg naar Nijmegen, dan bij wegwijzer 277 rechtsaf
en over Bergharen, Hernen en Leur en Wijchen en zo naar Nijmegen.

L. van Egeraat, Gezinsuitstapjes in Nederland

81
En waaróm ik u deze heenreis voorstel, merkt u wel onderweg aan de rivierpanorama's
en aan het heuvelend land rond Bergharen, waarvan bepaalde gedeelten nationaal
wetenschappelijk natuurgebied zijn.
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13 Tripje langs de Linge
Ziehier een tripje van achtenveertig kilometer, beginnend in Gorinchem en eindigend
in Zaltbommel, héél mooi in de bloesemtijd, niet minder mooi daarbuiten, een tripje
dat ik u ditmaal beschrijf in de vorm van een prozaïsche route-aanduiding (laat de
kinderen ze voorlezen) met onderweg enkele vragen die u de kinderen kunt laten
beantwoorden om ze actief bezig te houden, de goede antwoorden staan achter in
het boekje.
+ U begint op de verkeersrotonde ten noorden van de Merwedebrug bij Gorkum
en houdt daar de autoweg richting Leerdam-Tiel aan. Nadat u de spoorlijn en het
Merwedekanaal bent gepasseerd, moet u even oppassen, en u moet de eerste weg
links nemen (geen wegwijzer), in de richting Arkel. Al gauw krijgt u nu de Linge
aan uw rechterhand te zien en deze Linge zullen we bijna voortdurend volgen. Op
het punt waar Rijn en Waal zich splitsen, bij Pannerden, stroomt wat Rijnwater door
de dijken en zo ontstaat de kronkelende en huppelende Linge, die bij Gorinchem in
de Merwede uitkomt.
+ Bij het begin van Arkel rechtsaf (wegwijzer) naar Kedichem over een slingerend
dijkweggetje, dat ik altijd bijzonder mooi vind. U rijdt op gelijke hoogte met de
slaapkamers van de boerderijen. Nog vóór
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Kedichem en nadat u rechts het naambordje Lingedijk aan de weg gepasseerd bent,
bemerkt u links de boerderij Gravinnehoeve en daar stel ik de eerse vraag: welk
jaartal leest u bij deze boerderij?
+ We vervolgen dit kostelijk weggetje, gaan Oosterwijk voorbij en dan de
glasfabriek van Leerdam. Vlak voor het centrum van dit stadje komen we uit op een
voorrangsweg met wegwijzer en slaan daar rechtsaf (dus de brug over) in de richting
Asperen. U bemerkt dan dat u na korte tijd linksaf wordt gevoerd en zo in Asperen
komt.
+ Daar rijdt u naar de kerk en neemt achter de kerk rechts de Voorstraat. Aan het
eind daarvan ziet u een wegwijzer. U houdt richting Gellicum aan. Ga er nu maar
eens fijn voor zitten, want de tocht wordt hier heel erg mooi. Op het smalle weggetje
paseert u na enige tijd een kleine wegwijzer, waar u de kinderen de tweede vraag
kunt stellen: welk nummer draagt dit kleine wegwijzertje? U kunt de kinderen - die
u ook de routebeschrijving kunt laten voorlezen, dat vinden ze leuk - de antwoorden
laten opschrijven om ze dan na afloop van de tocht te controleren.
+ U rijdt verder naar Gellicum, waar de Linge de mooiste bocht maakt die ze in
haar bestaan kan opbrengen, en u bereikt daarna een autosnelweg. Volg deze naar
rechts, maar verlaat haar - vóór een benzinestation - naar links, zodra u de stompe
toren ziet van Beesd, waar u moet zien te komen.
+ In Beesd volgt u de wegwijzers naar Tricht (geen andere). U wordt onder de
autosnelweg door geleid en dan gevoerd over het, ik mag wel zeggen beroemde,
Appeldijkje, een der mooiste weggetjes van ons land. Oordeelt u zelf maar. Als u dit
weggetje volgt, passeert u nog tweemaal een wegwijzer, waarbij u steeds de richting
Tricht aanhoudt. De tweede wegwijzer is 1191 en daar stel ik de derde vraag: hoeveel
kilometer is de hierop aangegeven afstand naar Buren?
+ Richting Tricht dus aanhouden. Het mooiste deel van het Appeldijkje komt nu.
Na enige tijd merkt u, dat u de dijk moet verlaten en landinwaarts naar Tricht wordt
gevoerd. In de plaats zelf komt u weer uit op de Lingedijk. Hier linksaf (geen
wegwijzer), de spoorlijn over en steeds rechtuit door het langgerekte dorp. Uiteindelijk
komt u aan een voorrangsweg met wegwijzer en hier slaat u rechtsaf naar
Geldermalsen.
+ Hier rechtuit in de richting Zaltbommel. Na geruime tijd moet u een autosnelweg
kruisen. Zodra dat gebeurd is, ziet u een klein wegwijzertje, dat naar links, naar Est
wijst. Volg die aanwijzing en u bemerkt dat u over een grindweggetje wordt geleid
en langs een ritsje witte boerderijen. U krijgt nu een heel ander gedeelte van de trip
te berijden en u zult verbaasd staan over de landelijkheid. Bij het volgende
wegwijzertje, nog even vóór Est, slaat u rechtsaf in de richting
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Opijnen. U passeert enkele verlaten gehuchtjes en denkt ergens in Frankrijk te rijden.
Ineens komt u aan wegwijzer 6123 en daar stel ik de vierde vraag: hoeveel kilometer
is de hierop aangegeven afstand naar Varik?
+ Bij deze wegwijzer rechtsaf, richting Waardenburg, Op de T-kruising met de
rood-witte hekken slaat u rechtsaf. Tot driemaal toe volgt u op de wegwijzers de
richting Waardenburg. In het dorp zelf blijft u rechtuit rijden, gaat onder de spoorlijn
door, houdt de richting Haaften aan, gaat ook onder de autosnelweg door en blijft
rechtuit rijden.
+ Zodra de weg de dijk op gaat, stoot u op wegwijzer 3076, waar ik de vijfde vraag
stel: hoeveel kilometer is de hierop aangegeven afstand naar Den Bosch? Bij deze
wegwijzer linksaf over de dijk, zodat u een prachtig panorama krijgt op de Waal,
Zaltbommel en de bruggen. U rijdt nu uit op de autosnelwegen en daar eindigt deze
landschappelijk héél mooie tocht.
En wat kunt u doen om deze trip nog te vervolmaken, ook voor uw kinderen? Ik
kan u beslist aanraden in Gorinchem naar de Torenflat te rijden en daar de lift te
nemen naar het café-restaurant op de bovenste verdieping; u hebt er een verrassend
vergezicht over vier provincies tegelijk. In Leerdam passeert u het nationaal
glasmuseum, dat in ieder geval voor moeder en dochters interessant is. En een paar
honderd meter verder lokt het openluchtbad. In Zaltbommel moet u de kinderen op
de Markt eens laten zoeken naar de gevel die de vorm heeft van een handspiegel. aant.
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14 Tussen Tiel en Arnhem
Nu geef ik u een vijfenvijftig kilometer lange autotrip, die niet alleen erg mooi, maar
ook ongemeen afwisselingsvol is. Eerst leid ik u namelijk door niet al te bekende
gedeelten van de Betuwe en het Rijngebied, daarna door de Veluwezoom. U kunt
deze trip als basis nemen voor een dagtripje naar deze contreien. Terwijl uzelf volop
kunt genieten van het landschap, kunt u uw kinderen, voor zover ze dat genieten nog
moeten leren, de routebeschrijving laten vóórlezen (daarom heb ik ze met opzet
gesteld in de vorm van een quasipuzzelrit) en ze bovendien de vragen laten
beantwoorden die ik onderweg zal stellen. Na afloop van de tocht kunt u de
antwoorden controleren: de juiste antwoorden staan achter in dit boek. Na de
routebeschrijving krijgt u nadere gegevens over de streek en de plaatsen, met diverse
tips om de tocht te doen uitgroeien tot een volledige dagtrip, waarbij alle leden van
het gezin aan hun trekken kunnen komen.
Eerst dus de route zelf. Misschien dat de beschrijving de indruk wekt dat het
onderweg een heel gepuzzel gaat worden, maar ter plaatse zult u bemerken dat een
kind de was kan doen, zoals dat heet, en dat het traject dus probleemloos te vinden
en te berijden is. Uitgangspunt is
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de autosnelweg Gorinchem-Tiel en wel een punt daarop vlak bij Tiel, waar u een
wegwijzer ziet naar Zoelen, het eigenlijke beginpunt van de tocht. Omdat die
autosnelweg echter niet overvloeit van attractiviteit, kunt u natuurlijk ook een andere
aanlooproute naar Zoelen nemen. Mag ik eens een voorstel doen? Utrecht - Houten
- Schalkwijk - Culemborg - de Lekdijk naar Beusichem - Zoelmond - Asch - Buren
(zonder meer een pareltje; minstens het weeshuis aan de wallen gaan bekijken) Kerk-Avezaath - Zoelen, een fijne prelude op de eigenlijke tocht.
+ In Zoelen ziet u in het centrum het kerkje. U laat dit aan uw rechterhand en rijdt
direct na de kerk níét rechtuit, maar volgt de bocht naar rechts (B-weg). Bij het
brievenbusje houdt u rechts aan. De weg gaat langs veel fruitbomen en langs veel
groen en kruist na enige tijd het Amsterdam-Rijnkanaal, waar ik uw kinderen de
eerste vraag stel: vlak voor de brug staat een wegwijzer; hoeveel is de hierop
aangegeven afstand naar Arnhem?
+ U rijdt de brug over en krijgt dan een héél fraai stukje natuurschoon te zien. Bij
het klein wegwijzertje gaat u rechtuit. Bij de grote wegwijzer (25) linksaf, maar direct
erna (bij de volgende wegwijzer) rechtsaf.
+ Hoeve Blauwekamp laat u aan uw rechterhand. Verderop volgt u de pijl
doorgaand verkeer. Op de voorrangsweg gekomen slaat u rechtsaf. U volgt deze weg
ruim anderhalve kilometer en komt dan bij een grote splitsing, waar u linksaf slaat.
+ Op de volgende voorrangsweg slaat u rechtsaf. In het dorp blijft u bij de
monumentale lantaarnpaal rechtuit rijden. Welk dorp dit is, vertel ik hier niet, om
de tocht wat mysterieuzer te doen lijken. Maar maakt u zich geen zorgen: als u mijn
aanduidingen volgt, kunt u niet verkeerd rijden, u vindt het traject zonder moeite.
+ De klinkerweg voert nu dwars door de boomgaarden. Na geruime tijd komt u
aan een punt waar u een brievenbus ziet, een witte boerderij met een rieten dak en
een wegwijzertje naar een camping. Op dat punt slaat u linksaf de smalle asfaltweg
in (B-weg). Ga er nu maar eens goed voor zitten, want er volgt iets héél moois. Het
weggetje gaat omhoog naar een dijk (prachtig uitzicht). U volgt nu de wegwijzer
naar de camping en gaat dus weer naar beneden.
+ De camping aan uw linkerhand laten, waarna u recht vooruit de toren van Rhenen
te zien krijgt. Op de driesprong links aanhouden, zodat de waterplas aan uw linkerhand
is. Op de volgende driesprong rechtsaf. U krijgt nu een werkelijk subliem panorama
op Rhenen en de hoge rand van de Veluwe. Op de viersprong rechtuit en dan stel ik
meteen de tweede vraag: direct na de viersprong staat rechts een huis met op het dak
een paardje; welk huisnummer heeft dit huis? Nadat
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de vraag beantwoord is rijdt u door een tunneltje heen, dan meteen linksaf en zo over
de Rijnbrug (naar rechts gezicht op de Grebbeberg). Het eerste deel van de trip door
een onbekend stuk Betuwe, is ten einde: er volgt nu een totaal ander landschap.
+ Voorlopig moet u nu de wegwijzers richting Arnhem aanhouden. Dat betekent
dat u langs Ouwehands Dierenpark wordt gevoerd en daarna over de Grebbeberg.
Attentie nu: na de afdaling van de Grebbeberg moet u níét de bocht naar links
meevolgen die de grote weg hier maakt, maar de grote weg verlaten en rechtuit de
vrij smalle dijkweg nemen.
+ Op de splitsing rechtuit blijven rijden. Waarom ik u deze weg laat berijden zult
u onderweg wel bemerken: u krijgt namelijk heel mooie rivierpanorama's te genieten.
Bij het plaatsnaambord Wageningen níét naar beneden gaan en dus niet de aanduiding
doorgaand verkeer volgen, maar rechtuit blijven rijden. Iets verderop eveneens. Langs
dit weggetje passeert u een fijn zwembad.
+ Op de grotere weg gekomen slaat u rechtsaf. U komt dan op een nog grotere
weg en slaat daar linksaf. De weg begint meteen te stijgen. Opnieuw komt u dan aan
een grote weg. Deze moet u oversteken. De daarna volgende moet u eveneens kruisen.
En dan stel ik de derde vraag: na enige tijd ziet u rechts huis de Molen, met een
molentje in de tuin; welk huisnummer heeft dit huis?
+ Direct voorbij dit punt slaat u op de splitsing rechtsaf (Hollandse weg), dwars
door het koren. Het traject is weer prachtig. Al rijdend bemerkt u wel dat ik u niet
zo maar kris kras laat toeren om er een puzzel van te maken, maar om u zo de meest
schilderachtige wegen te bieden. Op de viersprong bij huize de Bosrand slaat u
rechtsaf over de Zoomweg, zeker een der hoogtepunten van onze trip. Het uitzicht
is buitengewoon. De weg gaat sterk dalen. Op de viersprong neemt u rechtuit de
Dorskampweg.
Nu moet u vrij snel linksaf de Bosrandweg nemen. Zorg dat u hem niet mist! Hoe
mooi het ook hier weer is, bemerkt u zelf wel. U rijdt uit op een voorrangsweg en
moet die naar links volgen, maar eerst kunt u op dit kruispunt de kinderen de vierde
vraag laten beantwoorden: u ziet een zwart bord met oranje letters, dat verwijst naar
een hotel-café-restaurant waarvan de naam uit drie woorden bestaat; hoeveel maal
komt in deze naam, dus in de drie woorden samen, de letter G voor?
+ De grote weg dus naar links volgen en wel tot voorbij Heelsum (dat duurt wel
even). Meteen na de bochten van de hoofdweg wijst naar rechts een wegwijzertje
naar ‘Airborne Museum, kasteel Doorwerth’. Dit bosweggetje, de Doornwerthsestraat,
moet u inslaan. Ook verderop blijft u het wegwijzertje naar kasteel Doorwerth vol-
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gen. De weg daalt en heet daarna Fonteinallee. Even verder, bij een stuk oorlogstuig,
houdt u links aan over de asfaltweg en blijft die steeds rechtuit volgen. U passeert
een waarschuwingsbord voor een S-bocht en daar stel ik de vijfde vraag: er staat de
waarschuwing ‘veilige snelheid... kilometer’; hoeveel kilometer?
+ De weg gaat nu vlak langs de Rijn aan de ene kant en de steile heuvelrug aan
de andere kant en is hoogst aantrekkelijk (maar waar op onze tocht is hij dat niet?).
U passeert de toegang tot de Westerbouwing, met de speeltuin en de stoeltjeslift iets
fijns voor de kinderen. U kunt hier overwegen om moeder met de kinderen achter te
laten en ze straks per boot naar Arnhem te laten komen, terwijl vader dan inmiddels
het staartstuk van onze tocht afmaakt en straks het gezin in Arnhem opvangt.
+ Ons traject gaat hier bij de wegwijzer rechtuit en komt uit op een grote weg.
Deze moet u oversteken, zodat u rechtuit de Borsselenweg neemt. U kruist daarna
een voorrangsweg en neemt er rechtuit de Valkenburglaan. U zit nu volop in de
terecht geroemde mooie streken van Arnhem.
+ Na een groot gebouwencomplex volgt een bord dat het eind van de
maximumsnelheid aangeeft. Vlak voor dit bord slaat u rechtsaf. U krijgt dan rechts
de toegang tot een bepaalde stichting (zie het bord onder de huisnummers 44-46-48)
en daar stel ik de zesde vraag: hoeveel maal komt op dit bord de letter E voor? Alle
woorden van het bord meetellen. Hier rechtuit, op de rotonde rechtsaf, op de hoofdweg
links en zo naar Arnhem, waar u kunt terugzien op een buitengewoon mooi en
interessant traject van vijfenvijftig kilometer lengte.
Op diverse manieren kunt u nu, met de beschreven tocht als basis, tot een dagje
komen dat voor alle leden van het gezin een feestje wordt. Ik zou u altijd willen
aanraden om in elk geval ook een korte wandeling in te lassen. Steekt u het
voortreffelijke boekje ‘Per auto en te voet’, deeltje I, van de ANWB bij u. Daarin vindt
u fijne wandelingen staan rond Doorwerth (zes kilometer), Oosterbeek (zeven
kilometer), Renkum (vier kilometer), Rhenen (vier en zes kilometer) en Wageningen
(zeven kilometer), plaatsen dus die u bij de autotoer passeert. In Tiel kunt u, al
naargelang de interesse van de gezinsleden, gaan kijken naar de Prins-Bernhardsluizen
in het Amsterdam-Rijnkanaal, dan wel naar de katholieke kerk van architect van
Halteren met de kunstwerken van Asperslagh (ramen), Mengelberg en Brom, of ook
een duik nemen in het zwembad. In Rhenenzijn de oude stadsmuren deels hersteld
en vooral interessant bij de Panoramamolen (waarin een restaurant). Aan de weg
naar Wageningen passeert u dus Ouwehands Dierenpark met natuurbad en speeltuin,
alsmede de Grebbe-
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berg met het nationaal legermonument, het kerkhof van de in 1940 gesneuvelden en
de gedachteniskerk met glazen hal en open zuilengalerij. Wageningen was van ouds
een agrarisch centrum. De boeren lieten er hun kudden weiden in de Gelderse Vallei
en woonden er zelf tegen de drogere Veluwezoom. Ondanks deze veeteelt en de
sigarenindustrie was de economische toestand minder gunstig, totdat de
landbouwschool werd opgericht, die met de negentig aangesloten instituten de plaats
beheerst. In het Landbouwmuseum ziet u oude werktuigen, in hetzelfde gebouw
bevindt zich het historische museum met onder andere Frankische potten. Ook zijn
er twee arboreta te bezoeken. Aan de Hollandseweg, waarlangs onze route voert, is
er voor de kinderen een speeltuin. Wanneer u de tocht niet te laat op de dag eindigt,
kunnen u en de kinderen verder nog volop genieten van het heel vele dat de omgeving
van Arnhem te bieden heeft en waarvoor ik u verwijs naar hoofdstuk vijftien. aant.
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15 Dagtrip naar Arnhem en omgeving
Arnhem en omgeving vind ik zonder meer een tafeltje-dek-je voor gezinnen die een
dagtrip willen maken. Hier is het altijd ráák en de kinderen zullen er zich niet minder
amuseren dan de ouders. Ik ga u puntsgewijs enkele suggesties geven. De
mogelijkheden zijn daarmee niet eens allemaal uitgeput. U moet natuurlijk niet
proberen om alle punten in één dagtrip te verwerken. Ze vormen een spijskaart waaruit
u en uw kinderen kunnen kiezen. Voor openingstijden en dergelijke belt u tevoren
even de Arnhemse vvv, Stationsplein.
1. Nederlands Openluchtmuseum, Schelmseweg, tegenover het eindpunt van lijn
3 en per auto te bereiken door vanaf het Stationsplein de wegwijzertjes te volgen.
Geopend van 9 uur (zondag 11 uur) tot 6 uur, maar de bewakers nemen er hun gemak
van en maken ruim tevoren aanstalten om de zaak te sluiten. Vlakbij ligt punt 2. Door
de Schelmseweg oostwaarts te volgen komen automobilisten bij punt 6 en 7, door
haar westwaarts te volgen bij punt 3. Bij de stichting van ons openluchtmuseum is
men ervan uitgegaan dat veel cultuurhistorische en andere waardevolle gebouwen
langzamerhand zouden vervallen, zodat het gewenst was ze op één terrein te bewaren.
Steen voor steen werden ze hier heengebracht (het zijn dus geen imitaties). Zo
ontstond
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Nederland-in-een-notedop. U ziet een complete Zaanse buurt, een Hindelooper kamer,
een Twents los hoes, een Staphorster boerderij enzovoort. Buitengewoon interessant,
ook voor kinderen.
2. Burgers Dierenpark, Schelmseweg, vlakbij het openluchtmuseum. Met speeltuin.
3. De Hoge Veluwe. Ingangen te Hoenderlo, Otterlo, Schaarsbergen en Oud-Reemst.
Wegwijzertjes vanaf het Stationsplein in Arnhem. Hier vertrekken ook elk uur speciale
bussen, die door het park zelf rijden en u laten uitstappen waar u wenst. Het nationale
park is geen stadspark, maar een gebied van zandverstuivingen, heuvels, bossen,
heide en eenzaamheid. In het park onder andere het Kröller-Müllermuseum, met veel
werken van Vincent van Gogh. Gemarkeerde wandelingen.
4. Arnhems Gemeentemuseum, Utrechtseweg 87, geopend van 10 uur (zondag 1
uur) tot 5 uur, eventueel te combineren met punt 8. Het prettig ingerichte museum
bevat onder andere collecties porselein, glaswerk, zilverwerk en moderne schilderijen.
5. Zwemmen. U en uw kinderen kunnen terecht in onder andere de natuurbaden
Klarenbeek en Thialf. En niet te vergeten in het golfslagbad De Branding in
Oosterbeek (bus, zie ook punt 8).
6. Nationaal Park Zuidelijke Veluwezoom, gemakkelijk te combineren met punt
7. Per auto rijdt u het best naar De Steeg, bij het kerkje linksaf en de borden Zuid
Veluweroute volgen. Magnifiek autotoertje. Ook bussen vanuit Arnhem.
7. Rozendaal, gemakkelijk te combineren met 1, 2 en 6. In het kasteel is het
internationaal kastelenmuseum gevestigd. Voor kinderen is dit niet interessant, maar
zij vinden in het park attracties als een kettingbrug en de bedriegertjes (tevoren
hierover niets aan hen vertellen).
8. Oosterbeek, Westerbouwing enzovoort. In Oosterbeek (ook bus) het golfslagbad
De Branding, fijn voor kinderen, bekende kruiswegstaties van Jan Toorop in de
katholieke kerk, en het Airbornemuseum in kasteel Doorwerth, voor elk wat wils
dus. Hier ook vindt u de uitspanning Westerbouwing, met speeltuin en stoeltjeslift.
U kunt ook naar Westerbouwing váren: elk kwartier na het uur vertrekken de boten
uit Arnhem, elk vol uur kunt u terug. En over varen gesproken: informeer bij de vvv
ook of de trip van Arnhem naar Rhenen en van Arnhem naar Duitsland doorgaat.
9. Visvÿvers, aquarium, Sonsbeek (wegwijzertjes, bus). Het park Sonsbeek ligt
vrijwel in het centrum van de stad en bezit watervallen, een belvédère, een hertenkamp
enzovoort. Vlakbij vindt u een forellenkwekerij met aquarium.
10. Landgoed Warnsborn. Wegwijzers Schaarsbergen volgen via de
Kemperbergerweg. Vóór het viaduct van de autoweg links afslaan en
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dan gaan wandelen.
11. Provinciehuis, Markt, rondleiding donderdagmiddag. Gebouw van architect
Vegter uit 1954. Aan het interieur hebben veel moderne kunstenaars meegewerkt.
Bij de rondleiding wordt u alles getoond, het is de moeite waard.
12. Natuurreservaat Loenermark, bij Loenen, vrij en gratis toegankelijk brok
oernatuur, met ook een speciaal natuurpad, dat u wijst op de flora die u, al wandelend,
passeert.
13. Museum Bronbeek, Velperweg, met wapenverzameling en etnografie van het
vroegere Nederlands-Indië; in de tuin een bloeiende kalender.
14. Eusebiuskerk: voor de liefhebbers het zeer mooie renaissancegrafmonument
van Karel van Egmond, hertog van Gelre.
15. Stadsrondritten per speciale excursiebussen; inlichtingen bij de vvv.
16. Zuid Veluweroute: honderdtwintig kilometer lange trip, bewegwijzerd.
Beschrijving met kaart bij de ANWB en de vvv. Alleen al deze route vormt een dagtrip
op zichzelf.
17. Apeldoorn ligt dicht genoeg bij Arnhem om in een dagtrip te worden
opgenomen; voor de kinderen is daar heel veel te beleven; zie hoofdstuk zestien.
18. Voor Nijmegen en omgeving geldt hetzelfde; zie hoofdstuk twaalf.
19. Ugchelen. Elke avond, ongeveer 18.30 uur, behalve op zaterdag en zondag,
worden tochten georganiseerd naar de wildzichttoren. Absolute stilte is nodig (daarom
geen kleine kinderen meenemen) om vanuit de toren het wild te kunnen gadeslaan.
20. Hoenderlo en Otterlo (maar zie ook hoofdstuk zestien). Om 5 uur 's morgens
kunt u deelnemen aan een fietstocht onder leiding van een boswachter naar de
wildbanen in de Hoge Veluwe. De trip duurt drie uur, rijwielen kunnen gehuurd
worden. De vvv's van Hoenderlo en Otterlo geven nadere inlichtingen.
21. Montferland. Een aardig autotripje van zeventig kilometer is: Arnhem Groessen - Zevenaar (openluchtbad en hypermoderne kerk, echt een
bezienswaardigheid) - Lobith - Tolkamer (punt waar de Rijn ons land binnenkomt,
interessante drukte, ook voor de kinderen) - Lobith - 's-Heerenberg (kasteel,
omwalling, Indiamuseum) - Zeddam - Didam - Arnhem.
22. Wandelen: in het ANWB-boekje ‘Per auto en te voet’, deeltje I, staan
rondwandelingen beschreven bij onder andere Doorwerth (zes kilometer), Loenen
(acht kilometer), Oosterbeek (zeven kilometer), Rheden (tien kilometer),
Schaarsbergen (acht kilometer), De Steeg (negen kilometer), Ugchelen (zes kilometer),
Velp (zes kilometer), Woeste Hoeve (vijf kilometer) en Wolfheze (zeven kilometer).
Wanneer u de kinderen met de tekst in de hand laat vóórwandelen, zijn
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ook voor hen dergelijke wandelingen niet oninteressant.
Het lijkt me dat ik niet te veel gezegd heb: Arnhem met omgeving is inderdaad
een tafeltje-dek-je voor gezinnen met kinderen die dagtrips willen maken.
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16 Dagtrip naar De Veluwe
De Veluwe is een hoogvlakte met heuvels, die golvingen zijn van de vroegere
heidevelden. Het gebied is droger dan Zuid-Limburg, minder speels ook. Men zou
kunnen zeggen dat de Veluwe zwijgt, waar Zuid-Limburg lacht. Maar anderzijds is
de Veluwe bedekt met veel meer landgoederen en met veel meer bossen. Aanvankelijk
wilde men de heide omvormen tot akkers, maar toen een grote behoefte aan mijnhout
bleef bestaan, werd de als tijdelijk bedoelde dennenaanplant blijvend. Wie bossen
zoekt, kan terecht op de Vale-Ouwe, altijd en overal. Rust en stilte zijn er volop te
vinden, want het‘we gaan naar de Veluwe’ is hoogst betrekkelijk: veruit het grootste
deel van de zogenaamde Veluwereizigers blijft op de grotere wegen. De hemel zij
geprezen dat dit zo is. Ik wantrouw alle pogingen die goedwillende lieden in het
werk stellen om voor het toeristenpubliek de natuur te ontsluiten, zoals dat heet, en
alle pogingen ook die boeken- en gidsenschrijvers aanwenden om dat toeristenpubliek
te wijzen op stille plekjes met mooie bloemetjes, vogelgezang enzovoort. Ten eerste
moet niemand proberen om de evenmens te vertellen wat de juiste vorm van
vakantiehouden is - en daarom ook zie ik niet, welk bezwaar er is tegen bermtoerisme,
wanneer ik althans even aanneem dat
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de verkeersveiligheid daar niet onder lijdt. Ten tweede zoekt de meerderheid van de
toeristen de stilte helemaal niet. Ten derde is dat vorige alleen maar prettig, omdat
dan dus concentratie van de attractiepunten geen enkel bezwaar is en de resterende
gebieden des te beter bewaard blijven voor de schaarse liefhebbers van echte stilte
en rust. Ten vierde zoekt de meerderheid van de toeristen ook de schoonheid niet.
Die is slechts aanleiding en excuus tot de reis; het eigenlijke motief is veeleer de
gezelligheid, het attractiepunt of wat ook. Ten vijfde weten de echte liefhebbers de
stilte en de schoonheid toch wel te vinden. En ten zesde brengt men iedereen in
verwarring, omdat de meeste toeristen nu het gevoel moeten krijgen dat ze dit of dat
‘behoren’ gezien te hebben, terwijl ze erin wezen helemaal niet naar verlangen.
Waarom zouden bijvoorbeeld de Italiaanse strandbezoekers trips naar de kunststeden
van het binnenland ‘dienen’ te maken? De minderheid die én van het strand houdt
én van de fresco's van Rafael moet dat beslist doen, natuurlijk, maar laten de anderen
toch alsjeblief aan het strand blijven luieren, des te beter blijven die kunststeden dan
gereserveerd voor de echte liefhebbers. Vergeef me deze algemene opmerkingen,
lezer, ik wil er in dit verband slechts mee zeggen dat u voor u zelf moet beslissen of
u op de Veluwe een dagje bermtoerisme gaat plegen, dan wel gaat doen wat ik u in
dit hoofdstuk zal suggereren. Doorgaande over de Veluwe, voeg ik aan dit alles nog
drie opmerkingen toe. De eerste is dat ik tegen een auto op de Veluwe geen groot
bezwaar kan hebben, want het landschap is in zoverre monotoon, dat men niet elke
honderd meter wat anders ziet (zoals in Brabant of Limburg) en dat een strakheid en
gemis aan openheid onmiskenbaar is. In enig tempo genomen, geeft de Veluwe
daarom zeker geen minder goede indruk. De tweede is dat het negatieve karakter
van de Veluwe mijns inziens niet alleen bestaat in het feit dat de dorpen wat loom
en sfeerloos zijn en de mensen wat strak, stug, contactloos en onbehulpzaam, maar
vooral ook hierin dat de bebouwing vaak zeer storend is en het gebied pijn heeft
gedaan (dat lijkt me de juiste uitdrukking). De derde is dat de zuidelijke Veluwezoom
een heel eigen karakter heeft en in hoofdstuk 14 en 15 apart wordt bekeken, terwijl
ik u nu ga vertellen over het centrale en het noordelijke deel, de enige streek in ons
land waar u zich op meer dan vijf kilometer afstand van een verharde weg kunt
bevinden, de streek die gekenmerkt wordt door bossen en nogmaals bossen en waar
de Veluwe misschien het meest karakteristiek is.
Allereerst geef ik u hier twee autotochten, de eerste in de vorm van een korte
aanduiding, de tweede in de vorm van een quasi-puzzelrit (wat de kinderen leuk
vinden) met enkele vragen die u de kinderen onder-
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weg kunt laten beantwoorden op een stuk papier, waarna u op het eind van de tocht
de antwoorden controleert met die welke achter in dit boek staan.
De eerste autotocht is een algemeen oriënterende rondrit van tachtig kilometer,
te maken vanuit Apeldoorn, Vierhouten, Elspeet, Nunspeet, Ermelo enzovoort. Omdat
het een rondrit is, kunt u overal aanhaken. De tocht geeft, meen ik, een uitstekend
idee van het hart van de Veluwe en het traject loopt als volgt: Apeldoorn - veertien
kilometer richting Amersfoort, dan bij wegwijzer 1781 linksaf naar Kootwijk - hier
dóórrijden tot paddestoel 283, alwaar rechtsaf en nu steeds rechtuit tot wegwijzer
643 - hier rechtsaf naar Stroe - Garderen - heel even richting Putten aanhouden, dan
wegwijzers naar Speulde - vlak voor het dorp, bij paddestoel 1015, linksaf naar Drie
- bij paddestoel 1025 rechts de grindweg naar Ermelo - Leuvenum - Elspeet Vierhouten - Gortel (deels smalle grindweg) - Vaassen - Apeldoorn. Een héél mooie
tocht.
De tweede autotocht is vijftig kilometer lang, begint in Putten (aan de grote weg
Amersfoort-Zwolle) en eindigt in Het Harde (idem).
+ In Putten slaat u de weg naar Garderen in en krijgt dan al meteen een mooi
gedeelte. Bij het binnenrijden van Garderen kunt u de kinderen het antwoord op mijn
eerste vraag laten noteren: na het plaatsnaambord Garderen ziet u rechts huis
Weltevreden; welk huisnummer?
+ U rijdt nog even verder en slaat bij de wegwijzer linksaf naar Speulde. Daar
blijft u dezelfde weg aanhouden. Na korte tijd moet u een voorrangsweg oversteken,
inderdaad kruisen dus. Daarna komt u aan een viersprong en wegwijzer 1782, met
de tweede vraag: hoeveel kilometer is de hierop aangegeven afstand naar Elspeet?
+ Nu de richting Elspeet en dus langs het witte kasteel Staverden. Voorlopig volgt
u dan steeds de zeshoekige bordjes Noord Veluweroute. U bemerkt dan dat u gevoerd
wordt door Elspeet, dan over de uitgestrekte heide bij Vierhouten en langs het hotel
Mallejan. Enige tijd verder komt u aan een voorrangsweg met wegwijzer en daar
stel ik vraag drie: hoeveel kilometer is de hierop aangegeven afstand naar Nunspeet?
+ Op deze voorrangsweg rechtsaf en nog altijd de bordjes Noord Veluweroute
volgen. U bemerkt dat u door Nunspeet wordt geleid, langs het station en verderop
onder de autosnelweg door, waar ik de vierde vraag stel: welk nummer staat op de
eerste paal met oranje kop, die u rechts aan de weg ziet nadat u onder de autosnelweg
bent doorgereden? Bedoeld is het hoogste cijfer, dat ook het grootst geschilderd staat.
+ U volgt deze weg en de bordjes nu nog ongeveer acht kilometer.
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Dan komt u op een grote splitsing en slaat hier linksaf, de wegwijzers naar Het Harde
volgend. U trekt dan over de Woldberg, een der hoogste verheffingen van de Veluwe,
en krijgt op de top een bijzonder mooi panorama. Verderop ziet u rechts aan de weg,
vlak voor de spoorwegkruising, café Regterschot, waar ik de kinderen de vijfde vraag
stel: schuin-rechts onder de letter t van het woord Regterschot ziet u in dezelfde muur
enkele kleine raampjes; hoeveel? En dan komt u uit op de autosnelweg
Zwolle-Amersfoort, waar deze tocht eindigt.
Na deze tochten, die u tot het stramien van de dagtrip kunt maken, geef ik u nog
diverse tips waarmee u uw voordeel kunt doen om de dag prettig te maken voor alle
leden van het gezin. Ik begin dan met de plaatsen die u op de twee autotoeren passeert
en het is al meteen raak in Apeldoorn, de stad die in feite een groot en nogal stijlloos
dorp is zonder enig toeristisch belang, maar die niet alleen een mooie omgeving
heeft, doch ook heel wat attracties in petto houdt. Bekijkt u maar eens wat u voor
uw gezinsleden kunt kiezen: het natuurpark Berg en Bos, met diverse
wandelmogelijkheden en gelegenheid tot het maken van een boottochtje
(miniatuur-Prinsjesdag kunt u wel overslaan, want dat is zonde van tijd en geld); het
nabije Bosbad, met ook een midgetgolfbaan voor kinderen; het recreatiepark
Malkenschoten aan de Arnhemseweg; de enorme speeltuin Prinses-Julianatoren aan
de weg naar Amersfoort; iets verderop de echoput van Hoog-Soeren (zeker niet
oninteressant); het Jugendstilmuseum in de villa Maria Lust; het museum Vaal met
skeletten en oude wagens; de speeltuin Olde Herberg bij Teuge; het natuurpad in de
Loenermark en in Berg en Bos. U ziet dat de spijskaart voldoende groot is om ieder
er iets van zijn of haar gading uit te laten kiezen.
Ermelo heeft een natuurbad met een speeltuin, Vaassen heeft eveneens een
natuurbad en verder ook een forellenkwekerij en het kasteel de Cannenburgh dat u
kunt bezichtigen en waarvan Maarten van Rossum eens de eigenaar is geweest. In
Putten kunt u het bosbad Klein Zwitserland, met speeltuin, bezoeken, alsmede het
pinetum arboretum in het landgoed Schovenhorst. Nunspeet heeft een bezienswaardig
diorama in het vvv-kantoor, een natuurbad de Tol, speeltuinen, onder andere bij hotel
het Vosje en aan de Zandenplas, en een recreatieautoweg, die van het station naar
de nieuwe rijksweg bij de Eperweg voert. In het Loobos tussen Kootwijk en Harskamp
bevindt zich een recreatievijver.
Al het bovenstaande kunt u bezoeken tijdens het maken van de beschreven
autotrips. Wie tijd en gelegenheid heeft om zijn dagprogram nog verder uit te breiden,
dan wel onafhankelijk van de twee autotoeren een program wil opstellen, kan ook
uit het navolgende een keus
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maken. Aardige musea in deze contreien zijn het tegelmuseum in Otterlo en de
museumboerderij aan de Driehoek in Ede. Recreatie kunnen de kinderen verder
vinden in de zwembaden van Ede en de speeltuin aan de Wekeromseweg aldaar; het
zwembad in Otterlo en de speeltuin bij café-restautant de Waldhoorn; het recreatieoord
Veluws Eiland en het zwembad van Beekbergen; het zwembad in Eerbeek en de
speeltuin Prins-Bernhardtoren en het zwembad in Epe. Wie op zijn dagtrip een
wandeling wil inlassen, neemt het boekje ‘Per auto en te voet’, deel I, van de ANWB
mee en vindt daarin wandelingen bij Beekbergen, Bennekom, Dieren, Ede, Epe,
Garderen, Hattem, Heerde, Hoog-Soeren, Kootwijk, Laag-Soeren, Leuvenum, Loenen,
Lunteren, Nunspeet, Purtten, Tongeren, Ugchelen, Vaassen, Vierhouten en Woeste
Hoeve, allemaal natuurwandelingen (op hetzelfde terugkomend als ze beginnen) van
drie tot acht kilometer. Bovendien zijn voetspoorwandelingen van een à anderhalf
uur uitgezet in onder andere het Loobos en de bossen van Nunspeet. Kaarten en
beschrijvingen zijn bij de vvv's en ook bij de ANWB verkrijgbaar. Min of meer
bezienswaardig zijn in deze contreien ook de volgende punten. U ziet maar of er iets
voor u en de uwen bij is: het rijksinstituut voor pluimveeteelt in Beekbergen
(rondleidingen meestal op donderdag te 14 uur); de waterval bij Loenen en de op
aanvraag te bezichtigen papiermolen aan het Apeldoorns kanaal aldaar; de
forellenkwekerij in Emst; de kunstpottenbakkerij in Epe; de mooi beschilderde
gewelven, die te voorschijn zijn gekomen bij de restauratie van het oude kerkje van
Oene bij Epe. aant.
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17 Een dagje naar de kop van Overijssel
Toeristisch iets bijzonders, omdat het zich in deze vorm in Nederland niet herhaalt,
is de kop van Overijssel, een gebied van heel veel water, van geïsoleerd gebleven
dorpen, van rust en ruimte, een gebied dat een interessant doel kan zijn van een
dagtrip, waarbij alle leden van het gezin aan hun trekken komen. Ik zou u wel dringend
willen adviseren u te voorzien van de ANWB-kaart Friesland (inderdaad ja), waarop
dit gebied op schaal 1:100.000 is getekend en waarop u het navolgende kunt
aanstrepen om er dan een keus uit te doen.
Natuurlijk ligt daar in de eerste plaats Giethoorn, waar u geen draagbare radio
moet aanzetten, maar rustig kunt wandelen tussen de bomen, langs de wat rommelige
erven met de tuintjes vol duizendschonen en over de houten bruggetjes, die hoge
ruggen hebben opgezet om ruimte te houden voor de hooibokken. De man die voor
het eerst op het idee is gekomen om Giethoorn Klein-Venetië te noemen moet
overwerkt geweest zijn, want er staat in Giethoorn geen enkel paleis en in Venetië
bijna geen enkele boom. Maar bovendien wordt er iets ontkracht door het beslist te
willen vergelijken met wat anders. Het moet in de eigen waarde worden opgenomen.
Venetië wordt nergens in Europa geïmiteerd, maar Giethoorn evenmin. De schilder
Piet
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Zwiers, wiens atelier u bezoeken kunt, heeft het sprookje van Giethoorn vastgelegd.
Verder kan op het program gezet worden een puntertocht, een boottocht naar en van
Zwolle, Meppel, Hasselt en Zwartsluis en een bezoek aan het schildersatelier van H.
Boer en het poppenhuis van D. Twaalfhoven. En let u ook op de drijvende grasvlakten
in de omgeving, waarop het vee kan lopen en die zelfs verplaatst kunnen worden.
Nu moet Giethoorn wel erg oppassen dat het zijn eigen aard niet verliest (er zijn
enkele vege tekenen), want anders gaan de ware reisbroeders naar Belt- en Schutsloot,
in de oneindigheid van rietvelden en water en minstens zo karakteristiek. De hele
weg van Giethoorn naar Blauwehand dwars door de Belterwijde naar Belt- en
Schutsloot is een belévenis en in boerderij-restaurant De Kraggehof in Schutsloot
kunt u dan uw koffie drinken.
Naar de andere kant van Giethoorn is het land al even karakteristiek, een
mysterieuze natuur met vaarwatertjes en binnenmeertjes. Zoekt u hier eens het kleine
waterdorp Dwarsgracht op, maar ook Scheerwolde, een voorbeeld van rationele,
maar niet geslaagde planologie; zeker ook Muggenbeet, wel het schilderachtigste
dorpje van deze streek; zeker ook Kalenberg, dat nog niet lang geleden voor het
verkeer werd ontsloten en waar auto's nog zeldzaam zijn. U bent hier midden in het
gebied waar uit water, kraggen en riet het land wordt gewonnen. En daar vindt u ook
het dorpje Nederland, alleen wat bedoeninkjes aan het water, Nederland in Nederland,
zoals het uniek is in Europa. En verder tip ik u in de kop van Overijssel het ook voor
kinderen interessante natuurhistorisch museum Schoonewelle in Zwartsluis. En ik
tip het stille, maar allerminst dode Genemuiden, dat de halve wereld van mattekloppers
voorziet en waar aan de Achterweg 's zomers niet gerookt mag worden in verband
mer de vele hooibergen en de geverfde kokosmatten die te drogen hangen; iets unieks
wederom in Europa en iets dat uw kinderen niet licht zullen vergeten.
Maar ik aarzel eigenlijk om Staphorst te tippen en Rouveen, want het zou nooit te
druk mogen worden in deze plaatsen, naar aspect en sfeer volgens wijlen Fred Thomas
het grootste sprookje van ons land. Het zijn aan een mooie weg gelegen dorpen met
groen en blauw geschilderde boerderijen in veel bomen en met een bevolking (niet
op fotograferen gesteld) in oude klederdrachten en gehecht aan oude zeden,
afstammelingen van de sekte der flagellanten of zelfkastijders. Het schouwspel van
Staphorst, zo tegen het uur dat de school uitgaat, met de entourage van dit uitzonderlijk
mooie dorp, dat is iets dat niet meer mogelijk geacht zou worden in deze tijd. En op
zondagochtenden gaan honderden vrouwen in klederdracht uit de kerk naar huis,
marcherend in gelid als een leger, de ogen naar de grond, de bijbel
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aan een ketting in de hand en er wordt geen woord gezegd. Als u dit schouwspel van
Staphorst wilt gaan zien - maar het is geen bezienswaardigheid en in dit dorp stelt
men toeristen niet erg op prijs, men ziet ze veel liever niet, wat natuurlijk het goed
recht van de bevolking is - als u dat per se wilt meemaken, laat dan uw vervoermiddel
ver weg staan en bekijk dat schouwspel eerbiedig op een afstand. Alleen domme
mensen lachen erom, zoals slechts quasi-progressieve Randstadjournalisten tegen
dit dorp menen te moeten fulmineren, omdat de denkbeelden daar de hunne niet zijn.
En natuurlijk fotografeert u hier niet, dat eist het respect en het goed fatsoen. Bij
hotel Waanders kunt u zich vervoegen om een huis van binnen te gaan zien, in café
v.d. Haar vindt u een gelag- en toonkamer met Staphorster interieur.
En heel deze kop van Overijssel kunt u bezoeken van Kampen uit, hét model van
een Nederlandse provinciestad in de goede zin des woords, de stad die meer dan
honderd kerkgenootschappen kent en waar het op zondagochtend ruikt naar de geur
van sterke koffie en van de statenbijbel, en een heel klein beetje ook naar wierook.
Zeker moet u de stad zien liggen vanaf de overkant van de IJssel, winderig en schoon
gewapperd. Dat silhouet van Kampen, met de huizen op dezelfde hoogte, zodat de
toppen een vloeiende lijn vormen, met de torens daarbovenuit en de witte
Koornmarktspoort terzijde, dat maakt Kampen tot een der fraaiste riviersteden van
ons land, nee - en dan mogen Maastricht en Nijmegen me vergeven - tot dé fraaiste.
U kunt de trip ook beginnen in Zwolle, de stad die met weemoed naar het verleden
kijkt en verliefd staart naar de toekomst, waarvan het zeer veel verwacht, maar die
met het heden niet altijd goed raad schijnt te weten. De stad heeft een specifiek
karakter als verzorgingscentrum en middenstands-plaats, als ambtenarencentrum
ook, en heeft iets van een kalme deftigheid over zich. Hoewel zonder grote
monumenten, heeft Zwolle een aparte bekoring, omdat de hele binnenstad als een
eiland in de buiten wijken ligt, omringd door een krans van water, bomen en bloemen.
En wilt u voor een dagtrip naar Overijssels kop enkele tips voor uw kinderen,
behalve die ik boven al noemde? In Zwolle de beklimming van de
Onze-Lieve-Vrouwetoren, het openluchtbad Ceintuurbaan, het zwembad bij
Sint-Agnietenberg en de vrijdagse markt; in Steenwijk de openluchtlijnbaan; het
strandbad Zwartemeer Strand bij de Kadoelersluis; het recreatiegebied de Witte
Bergen (met natuurbad) in IJhorst; en bij het gehucht Kamper Zeedijk een der oudste
stoomgemalen van ons werelddeel, thans museum.
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18 Dagtrip naar Drenthe
Natuurlijk gaat deze trip slechts door een déél van Drenthe en ik heb lang geaarzeld
welk deel ik zou uitkiezen. Ik ga een trip suggereren van wat andere aard dan in de
overige hoofdstukken van het boek. Een nogal lange slingertocht namelijk, door het
zuidoostelijke, centrale en noordelijke deel van de provincie. U zult zich moeten
voorzien van de ANWB-kaart Drenthe-Groningen (schaal 1:100.000), waarop u dan
de hele toer kunt vinden en aantekenen. Voor één dagtrip is hij te lang, maar met
behulp van die kaart en mijn dadelijk volgende beschrijving kunt u zelf beslissen
welk deelstuk ervan u volgen wilt. Het accent van deze toer ligt op het landschap,
in Drenthe trouwens iets vanzelfsprekends, en omdat het weinig zin heeft u steeds
maar te vertellen hoe aantrekkelijk dat is, draagt de trajectbeschrijving een nogal
zakelijk en nuchter karakter. De poëzie komt onder het rijden zelf, wanneer u uw
ogen wijd openzet. Bij de plaatsen die we passeren zal ik echter enkele punten
aangeven, waarvan ik meen dat ze voor dit of dat gezinslid interessant kunnen zijn.
Let wel: enkele punten slechts, de plaatsbeschrijvingen beogen beslist niet volledig
te zijn, het gaat er mij alleen om de route een beetje te garneren met iets leuks voor
de kinderen, iets interessants voor de oudere jeugd, iets moois
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voor de ouders enzovoort en ik doe daarbij maar een greep. En voor ik u de
slingerroute ga tippen, wil ik u zeker ook adviseren om het ANWB-boekje ‘Per auto
en te voet’, deeltje II, bij u te steken, want daarin vindt u enkele tientallen
rondwandelingen staan, te maken bij diverse plaatsen waarlangs de toer zal voeren.
Zo'n wandeling behoort beslist bij een dagtrip naar deze streken, ik wil u daarop met
nadruk tevoren al attenderen.
De toer die ik u voorstel begint in Spier en eindigt in Paterswolde bij Groningen.
Hij kan daarom ook dienen als een toeristische noordzuid verbinding. Spier (zie de
genoemde kaart) vindt u aan de grote weg Meppel-Beilen-Assen, respectievelijk
Hoogeveen-Beilen-Assen, en wel een vijftal kilometers bezuiden Beilen. Een
makkelijk te vinden en te bereiken beginpunt dus, wanneer u uit het westen, oosten
en zuiden des lands komt. Maar nogmaals: de totale toer Spier-Paterswolde is te lang
voor één dag; zoekt u dus zelf uit met welk deeltraject u, gezien de interessen van
de gezinsleden, zult volstaan.
Van Spier dus eerst door een bosrijk landschap naar Wijster, waar met ‘trein 4711’
het Haagse huisvuil naar toe wordt gevoerd en het compostbedrijf te bezichtigen is.
U houdt er dus steeds de ANWB-kaart ‘Drenthe-Groningen’ bij en bemerkt daarop,
hoe u van Wijster over Bruntinge en Eursinge, dorpjes met mooie boerderijen, naar
Westerbork kunt rijden, waar de vrouwelijke gezinsleden een bezoek aan het
knipselmuseum zeker interessant zullen vinden. De kleintjes kunt u er de grootste
kei van ons land laten zien. We gaan er de grote weg naar Zweelo volgen, een leuke
kronkelende weg, waarbij u niet vergeten moet het iets links blijvende Orvelte eens
in te rijden. In Zweelo kunnen de kinderen zwemmen of ook met u de oude boerderij
A 35 in Het Klooster gaan bekijken, maar maak het hier niet te lang, want achter
Zweelo komen enkele van de mooiste Drentse dorpen. Eerst Aalden, voor velen als
het mooiste wat Drenthe op het gebied van dorpsschoon te bieden heeft, met drie of
vier eeuwen oude boerderijen. Liefhebbers van schilderkunst hebben hier al vaak
uitgeroepen: ‘Hier is het puur Van Gogh.’ Daarna Meppen, waar de Saksische
boerderijen daken met veelal golvende lijnen hebben, omdat de ruwe eikeboom als
nokbalk werd gebruikt; de schuren en schotten zijn opgetrokken van hout en riet. En
vervolgens Oosterhesselen, waarna u zou moeten rijden naar Gees om opnieuw een
bijzonder mooi dorpje te zien. En dan weer terug. Van Oosterhesselen rijden we dan
over Dalen meteen naar Coevorden, waar de radiale straataanleg van de Markt nog
herinnert aan de betekenis van de plaats als vestingstad. Misschien wilt u het natuurbad
De Pampert noteren?
Via Weijerswolde, een streekdorp met weer mooie boerderijen, nu naar
Schoonebeek. En al onderweg maken we dan kennis met een heel ander
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aspect van Drenthe, de oliewinning. De dagproduktie bedraagt ongeveer drieduizend
kubieke meter en voorziet in een kwart van de binnenlandse behoefte. Vanuit ruim
duizend meter diepte wordt de olie naar boven gehaald en dan vervoerd naar Pernis
bij Rotterdam om er te worden gezuiverd. Maar Schoonebeek heeft ook een heel
ander karakter. Vanwege de mooie boerderijen aan de kronkelende wegen en tussen
de weelde van bomen, bosschages en struiken, wordt het ook het openluchtmuseum
van Drenthe genoemd. Bij wegwijzer 1295 (zie de genoemde kaart) slaan we linksaf
naar Weiteveen en gaan nu kennismaken met opnieuw iets heel anders, het veengebied.
Hier kunt u zien, waar nu eigenlijk de Norittabletten vandaan komen, maar ook het
turfstrooisel dat u misschien in uw tuin gebtuikt. Klazienaveen - Zwartemeer - Barger
- Compascuum - Smeulveen en zo naar Emmen: dat is wel de interessantste route.
Wat Emmen - de wordende metropool van Drenthe - zelf betreft beperk ik me tot het
aangeven van enkele punten waaruit ieder gezinslid naar gelang zijn of haar smaak
zal kunnen kiezen: Noorderdierenpark met speeltuin; openluchtzwembad;
oudheidkamer; rijtje hunnebedden; langgraf op Schimmeres; modern openluchtbad,
gecombineerd met overdekt bad; museumboerderijen. Noordsleen is nu ons volgende
doel en de plasvijver De Kibbelkoele aldaar is voor uw kleinere kinderen een attractie.
Dwars door de staatsbossen gaat de weg verder naar Schoonoord, waar de kleintjes
kunnen zwemmen, maar de ouderen beslist een bezoekje moeten brengen aan het
openluchtmuseum De Zeven Marken (Ellert en Brammert) om er kennis te maken
met de omstandigheden waaronder men hier vroeger leefde. De weg door de bossen
gaat verder naar Schoonlo en dan Grollo, waar de onregelmatige ligging van de
boerderijen opvalt. Daar slaan we af naar Amen, de kaart maakt het duidelijk, en
rijden dan over Ekehaar en Nijlande naar Rolde met het bosbad, met twee speeltuinen
en met twee hunnebedden. U kiest dus maar uit. Om nu in Gasteren te komen kunt
u twee dingen doen: ofwel over Anderen rijden, een dorp in een bekenlandschap en
in het bezit van een brink, ofwel van Rolde eerst (zie de kaart) naar Ballo gaan en
dan daar bij café de Viersprong rechtsaf slaan over een deels onverharde weg langs
het Balloerveld en door de heide. We komen hoe dan ook in Gasteren (intieme brink)
en rijden hier door Anlo, weer een van de mooiste Drentse dorpen. Een van de uwen
is misschien geïnteresseerd in de oudste en merkwaardigste Drentse dorpskerken;
zo ja, ga die dan zeker ook van binnen zien. Langs het muurtje rond de kerk vindt u
het weggetje naar het schildersdorp Schipborg en daar adviseer ik u om de onverharde
en op de paddestoelen aangegeven weg in te slaan naar Zeegse. De kleintjes kunt u
daar laten ravotten in de grote zandverstuiving, maar nog leuker voor hen is Tinaarlo,
waar u een recreatieoord vindt
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met golfbaan, waterfietsen, zwembad, speeltuinen enzovoort.
Naar Zuidlaren nu, opnieuw een van de mooiste Drentse dorpen, een statig dorp
met liefst dertig brinken tegelijk, eigenlijk één groot park. Voor de kinderen is er
een natuurbad en een sprookjespark. Door op de grote brink linksaf te slaan komt u
langs de havezate Laarwoud, nu gemeentehuis, en vlak ervoor neemt u de weg naar
Midlaren en Noordlaren. Houdt u er nu de kaart even bij, want om de mooiste route
te berijden moet u over Vogelzang en Glimmen naar Eelde rijden en daartoe dus niet
de grote weg volgen. Laat Eelde ook niet links liggen maar ga het bekijken, waarbij
u dan de goed onderhouden voortuintjes zult opmerken en de grote kassen waarin
groenten en bloemen worden gekweekt. In het nabije Paterswolde met het
Paterswolder Meer, niet ver van de stad Groningen, beëindig ik de route.
Ziedaar dus de mogelijkheid om via een toeristische noord-zuidroute
(Spier-Paterswolde) op dagtrip met Drenthe kennis te maken en onderweg ieder
gezinslid aan zijn of haar trekken te laten komen. Méér dagtrips vindt u beschreven
in het boekje ‘Drenthe per auto’, dat u bij de vvv te Assen kunt aanvragen. De ANWB
heeft bovendien o.a. een Hondsrugroute en een Beek en Brinkroute uitgezet en ter
plaatse bewegwijzerd. Zelf wil ik u nog een andere tip geven en wel voor een
toeristische verbindingsroute tussen Assen en Meppel, die ongeveer tachtig kilometer
lang is en als volgt loopt: Assen - Rolde - Nijlande - Ekehaar - Amen - Grollo Schoonlo - Westerbork - Beilen - Spier - Lhee (prachtig esdorp vol intimiteit) Dwingelo - Ansen - Ruinen - Ruinerwold - Meppel.
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19 Dagtrip naar de veenkoloniën
en de boerenburchten
Het is misschien een ongewone suggestie die ik u doe: ga met uw gezin eens een
dagtrip maken naar de veenkoloniën en het Drents-Groningse grensgebied en naar
de streek van de Groninger boerenburchten rond Bellingwolde. Merkwaardig,
verrassend en fascinerend zijn de etiketten die ik op deze gebieden zou willen plakken.
Uw kinderen zullen wat ze hier zien niet licht vergeten. Uzelf trouwens ook niet.
Uiterst merkwaardig zijn de veenkoloniën. Sinds de zeventiende eeuw werd hier
de afgraving van het veen op grote schaal ter hand genomen. Dat gebeurde eerst door
particulieren (door Wildervanck bijvoorbeeld, wiens naam in een plaatsnaam
voortleeft), later door de stad Groningen, die onder andere het naar haar genoemde
Stadskanaal groef. De landmeter Jan Sems trok het kanaal in een rechte lijn tussen
de Martinitoren en Ter Apel, waardoor meteen ook de Gronings-Drentse grens
ontstond. Toen de afgravingen gereed waren, werden de gronden bemest en bleken
de zo ontstane dalgronden goed geschikt voor de verbouw van fabrieksaardappelen
(zelfs verwerkt in de Italiaanse macaroni). Daardoor ontstond op zijn beurt (ik noem
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hier de naam Scholten) een aardappelmeelindustrie, een stijfsel-, stroop-,
spiritusindustrie enzovoort. Bovendien werd het stro van de boeren verwerkt tot
strokarton, vooral toen Engeland hiervoor interesse kreeg (diverse fabrieken hebben
nog Engelse namen) en zo werd Nederland een van de grootste strokartonproducenten
ter wereld. De afvalprodukten van de industrieën worden gespuid in de kanalen en
vooral rond Pekela mag u op windstille dagen uw neus wel dichthouden. Deze
veenkoloniën reken ik tot de interessantste punten van het noorden, ze zijn - vind ik
- een ‘moet’. U ziet eindeloze en eindeloze straten langs de kanalen, tien, twintig
kilometer lange lintbebouwing in optima forma, even afschuwelijk lelijk als uiterst
spectaculair. De schrijver Bordewijk noemde de streek weerzinwekkend, anderen
noemen haar triest en koud-rationeel. Ze is inderdaad lelijk, maar tegelijk een attractie.
Ze is interessant, veel rijker dan men op school geleerd heeft, hier en daar zelfs
grootsteeds. De hele streek is afgestemd op de ruimtelijke blik, in de lengte, in de
verte. Er is geen sprake van romantiek, maar wel van een haast wiskundige bekoring.
En juist door een zeker tempo van rijden, met de auto dus, groeit de schijnbare
monotonie van de streek uit tot iets monumentaals.
Hoe u rijden kunt om dat alles te zien? Bijvoorbeeld door te beginnen in het Drentse
Borger en dan te rijden via Exlo, Exloërmond, Musselkanaal, Stadskanaal,
Wildervank, Veendam, Nieuwe-Pekela, Oude-Pekela (steeds de weg door de plaatsen
zelf nemen, niet de buitenom voerende wegen), naar Winschoten, een afstand van
ongeveer zestig kilometer.
Op deze tocht kunt u in Borger het grootste hunnebed van ons land zien, een typisch
Israëlitische begraafplaats, een museumboerderij en voor de ingang van de kerk een
rooster om de duivel (of de varkens) de toegang onmogelijk te maken. Er is ook een
natuurbad. In Exlo kan het u gebeuren dat u voor het moderne raadhuis (dat meer
dan een miljoen heeft gekost) een kudde schapen ziet voorbijtrekken. Daarna eisen
de veenkoloniën zelf al uw aandacht op. Onderweg kunt u zwemmen in Wildervank,
Veendam, Pekela en Winschoten (alwaar ook een speeltuin). Tijdens deze tocht zou
u eigenlijk ook het veenkoloniaal museum in Veendam moeten binnenstappen, in
Nieuwe-Pekela kunt u de kinderen eventueel naar het hertenkamp laten kijken. Als
u een paar van deze punten onderweg inlast, is er, zoals u bemerkt, een heel aardig
tripje van te maken.
Maar bovendien kunt u dan op dezelfde dag een tweede spektakelstukje van het
noorden gaan bekijken, de boerenburchten, zoals men de Groninger hofsteden wel
genoemd heeft. Na de veenkoloniëntrip in Winschoten aangekomen, behoeft u daar
slechts de veertig kilometer lange rondrit Winschoten - Beerta - Nieuweschans Bellingwolde -
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Blijham - Winschoten te maken om deze werkelijk wonderlijke streek te zien, en
desnoods kunt u al volstaan met naar Bellingwolde te rijden. In heel dit gebied groeit
alles om zo te zeggen vanzelf. Hier wonen de boeren in paleizen. Boeren? Het zijn
eerder technici, monteurs en economen en hun vrouwen zijn geen boerinnen, maar
hebben de leiding van de administratie. Al zijn de laatste jaren de zaken wat minder
goed gegaan (men zal meer moeten omschakelen op veeteelt), met deze zelfbewuste
boeren hoeft men voorlopig geen medelijden te hebben. De ene boerderij is nog
pronkvoller dan de andere en de erbij horende schuren lijken op kathedraalruimten.
Laten we hier niet over mooipraten. Nietzsche heeft eens gezegd: ‘Gelukkig de mens
die een smaak heeft, al is het een slechte.’ Laten we alleen constateren dat deze
boerenpaleizen een bezienswaardigheid zijn. U let er ook wel op dat veel boerderijen
van het grappige kop-hals-romp type zijn? En dat Bellingwolde ook anderszins een
werkelijk móói dorp is, met zijn reeksen boerenpaleizen, zijn smaakvol ingericht
Rechthuis en zijn antieke gelagkamer van hotel Reiderland?
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20 Een dagje naar Zuidwest-Friesland
Ik stel u een dagtrip voor naar de Friese Greidhoek, het weidegebied van het
zuidwesten, de streek waaraan men wel het eerst denkt wanneer het woord Friesland
valt. Dit is de streek van de spiegelgladde wateren en opspattende golven, de streek
waar Friesland vol is met koeien (en er zijn in Friesland meer koeien dan mensen)
en de bloemende pracht van weilanden, met aan de horizon de silhouetten van dorpjes
en kerktorens. Het land is stil, verlaten en eenzaam, men kan er met de auto nog echt
slenteren, waarbij het dan mogelijk tegelijk kan opvallen hoe het vaak geroemde
fleurige en propere karakter van Friesland tegenvalt. Wie naar deze streek een dagtrip
programmeert - en dat doet aan de hand van de ANWB-kaart Friesland op schaal 1:
100.000 - kan voor elk lid van het gezin iets naar zijn of haar gading vinden. Ik ga
een paar dingen tippen die wijzelf op het program plegen te zetten en beoog dus geen
volledigheid.
Wie geïnteresseerd is in echte curiosa, noteert de mummies in de kerk van
Wieuwerd, waarheen u afdaalt langs het kunstgebit van Anna Maria Schuurman. De
mummies werden in 1765 ontdekt en ze liggen er een beetje wrevelig bij, wanneer
de elektrische lamp ze beschijnt. Ik heb de indruk dat ze na het vertrek van de
bezoekers gezellig een
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kaartje gaan leggen, totdat de kosteres ze komt waarschuwen om weer de juiste
houding aan te nemen voor nieuwe kijkers. Een volgend curiosum is heel het stadje
Sloten, het kleinste stadje van Friesland, zo verbazend klein, dat u met een fikse
hinkstapsprong van het ene eind naar het andere komt. Leuk zijn de grachtwallen
met de keitjes, de boombeplantingen en de geveltjes. De huisvrouwen van Sloten
hebben een deel van de omwalling, naast de Lemster waterpoort, toegewezen gekregen
om hun was te laten drogen. Een curiosum van geheel andere aard is de combinatie
van schip en restaurant in de Alve Marren in Langweer; een curiosum op historisch
terrein het grafmonument voor de bekende vestingbouwer Menno van Coehoorn in
de kerk van Wijckel, waar de adellijke titels destijds van de tombe zijn weggehakt,
vermoedelijk door prinsgezinden, opdat de patriotten hun bevrijdingswoede niet op
het monument zouden botvieren. Een curiosum is de leugenbank aan de haven van
Hindeloopen, met boven de babbelende oudjes de uitbeelding van de wonderbare
visvangst. Verder vindt u in Franeker het planetarium dat de simpele wolkammer
Eisse Eisinga vanaf 1774 bij kaarslicht maakte, en waarvan sommige bewegingen
slechts éénmaal in de dertig jaar plaatsvinden. In zekere zin, en in geheel ander
opzicht, ook het grachtje bij het raadhuis van Balk, omdat dit Gorter zou hebben
geïnspireerd tot de beginregels van zijn gedicht Mei: Een nieuwe lente en een nieuw
geluid; ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit, dat ik een hoorde voor een zomernacht,
in een oud stadje langs de watergracht.
Wie tijdens zijn dagtrip wil zwemmen, kan onder andere terecht in Terhorne, Joure,
Langweer, Workum, Makkum, Bolsward, Hindeloopen en Franeker. Wie wil
wandelen, vindt in de altijd aanbevolen ANWB-uitgave ‘Per auto en te voet’, deeltje
II, korte wandelingen bij Grouw, Sint-Nicolaasga, Oudemirdum, Rijs en Wommels.
In Rijs moet u dan ook het wandellaantje naar het Mirnser Klif noteren. Wie een
boottocht wil maken, kan onder andere terecht in Grouw, misschien het meest
karakteristieke waterdorp van Friesland.
Voor de gezinsleden die interesse hebben in oude gebouwen en steden moet u
Workum, Bolsward en Franeker op het program zetten. In Workum heeft men het u
heel gemakkelijk gemaakt en al het interessante neergezet rond het mijns inziens
mooiste marktplein van Friesland: een oud stadhuis, een oud geveltje, een
waaggebouwtje, een vrijstaande toren en een kerk. In Bolsward, een verrukkelijke
zolderkamer (aldus Bertus Aafjes), is het stadhuis een der rijkste stukken architectuur
van de Nederlanden, werk van stadsvakmensen uit 1614. Vanaf het grachtje de Grote
Kampen hebt u een mooi gezicht op de Martinikerk uit 1446, met in het interieur
opmerkelijke koorbanken en een preekstoel met panelen die de vier jaargetijden
uitbeelden (de
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winter is gesymboliseerd door een paar messcherpe schaatsen). Franeker heeft een
royale Voorstraat met de oude huizen van de professoren, want het stadje had eens
een universiteit. De straat wordt afgesloten door de studentensociëteit De Bogt van
Guné, de oudste van ons land (de eigenaar van de uitspanning was in Afrika aan de
golf van Guinee geweest). Boeiend is het gezicht vanaf de Zilverstraat op het
Korendragershuisje en het raadhuis uit 1591, sierlijk, kleurig en een der beste
voorbeelden van de Nederlandse renaissance. Mogelijk ook stelt u belang in enkele
landhuizen, die door de aanzienlijke bewoners in vroeger tijden vaak versterkt werden
en stinsen of staten worden genoemd. Dan kunt u denken aan de Heremastate in
Joure, thans gemeentehuis, met park en tuin in de stijl van Le Nôtre, maar beter nog
aan de Heringastate in Marssum, met het interieur dat heel goed de sfeer van een
Fries landhuis heeft bewaard. Musea en exposities, waarin een of ander gezinslid
wel belangstelt, zijn het Fries Aardewerkmuseum in de waag van Makkum, evenals
Tichelaars Kleiwarenfabriek, met de expositie van aardewerk aldaar; de te bezichtigen
werkplaats van de Friese klokkenmakerij in Joure; het museum Workums Erfskip
in Workum en de aardewerkfabriek Aurora aldaar en het Hidde Nijlandsmuseum in
Hindeloopen, met meubelen, scheepsmodellen, kostuums enzovoort.
Met behulp van al het bovenstaande zult u een prettige dagtrip naar de
zuidwestelijke hoek van Friesland kunnen samenstellen. Wie graag een uitgestippelde
route heeft, voerend langs de meeste van bovengenoemde plaatsen, geef ik er een
van honderdvijfentwintig kilometer: Leeuwarden - Marssum - aan de rondweg hier,
bij wegwijzer 78, linksaf over Jellum en Weidum naar Oosterwierum - hier bij
wegwijzer 137 rechtuit en zo naar Wieuwerd - terug naar Oosterwierum en nu bij
wegwijzer 137 rechtsaf - bij wegwijzer 450 linksaf - bij wegwijzer 73 rechtsaf en zo
naar Grouw - nu terug naar het juist gepasseerde Irnsum en daar de zeshoekige bordjes
Friese Merenroute van de ANWB gaan volgen, via Terhorne, Terkaple, Akmarijp,
Joure, Sint-Nicolaasga en Sloten naar Balk - nu naar Rijs en vervolgens Nijeburen
- hier weer de bordjes Friese Merenroute volgen tot Workum - over Parrega en
Tjerkwerd meteen naar Bolsward - over Wommels naar Franeker.
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21 Naar Vlaams-België
Zelfs de koeien bij ons in Ulvenhout zijn anders dan enkele kilometers verder, over
de grens. En nog meer dingen worden daar ineens anders. De mensen nog niet zozeer,
die zijn hoogstens bezuiden de grens wat sjieker gekleed, ze zijn wat minder op de
centen ingesteld dan wij en hebben bovendien een barokke levenselegantie die de
noordelijke Nederlanden volkomen missen. Ook in de taal ligt het verschil natuurlijk
niet, wat me meteen gelegenheid geeft om erop te wijzen dat een Nederlander in
België natuurlijk áltijd Nederlands spreekt, ook in Brussel, dat is zonder meer
vanzelfsprekend. Maar goed, ik had het over het verschil dat direct bezuiden de grens
opvalt. Ineens verschijnen schelle reclameplaten, op de meest ongelukkige wijze
aangebracht tegen de huizen en in de weilanden. U ziet roodachtige huizen, meestal
gesloten met grote rolluiken. Ook kasten van villa's, die wel enorm pronkerig zijn,
maar zelden mooi, behalve in West-Vlaanderen, waar nu juist voorbeelden van zeer
gesláágde hypermoderne villabouw zijn te zien. Door die afgesloten woningen ligt
er iets ongezelligs over het land, een sfeer alsof het altijd herfst is of vroeg donker.
Heel opvallend is verder echter de dichte, maar zeer gespreide bebouwing, waardoor
bebouwde en onbebouwde oppervlakten
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van steden en dorpen op een warrelige manier door elkaar lopen. Er is een weinig
gelukkige aansluiting tussen bebouwing en omgeving, en dat doet soms pijn aan de
ogen, dat werkt wat ordeloos, wat stijlloos. Allemaal dus nogal negatieve facetten
van het Vlaamse land (op de oorzaken kom ik nog terug) en daar moet ik nog aan
toevoegen dat er weinig echte en ongerepte natuurgebieden zijn, want vaak heeft
men daar dan meteen maar een soort kermis van gemaakt met dancings en andere
toeristenrommel.
Vanwege dat alles zult u niet primair omwille van het landschap naar Vlaanderen
gaan, al zijn er natuurlijk uitzonderingen, waartoe ik zou willen rekenen: ten eerste
het dal van de Leie bij Gent, een fijnzinnig stukje landschap, een teer gebiedje, daar
bij Sint-Martens-Latem en Sint-Martens-Leerne, bij Deinze en Deurle, de bakermat
van de Vlaamse expressionistische schilderkunst; ten tweede de Vlaamse Ardennen
bij Ronse en Tiegem en Ingooigem, zonniger dan de echte Ardennen, weliswaar
minder hoog, maar vanaf de Kluisberg en de Hotondheuvel zijn toch meer dan
honderd kerktorens te tellen; ten derde het daarbij aansluitend gebied van de Kemmel
Berg bij Ieper, het hoogste punt van Vlaams België; ten vierde het zeer aparte en bij
ons volkomen onbekende dal van de IJse tussen Leuven en Overijse, echt iets voor
fijnproevers; ten vijfde de bij ons al evenzeer onbekende streek tussen Sambre en
Maas, zeer rustig, zeer rijk aan natuurschoon (denkt u eens aan Chimay als
verblijfplaats); ten zesde de Kempen, voor velen van u dichterbij dan de Veluwe en
met hetzelfde natuurschoon, bij Mol, Retie, Postel, Zandhoven, Tessenderlo en noemt
u maar op, en met bij Hasselt het zéér verzorgde en buitengewoon interessante
Kempische Openluchtmuseum van Bokrijk. Laat ik in dit verband meteen een paar
opmerkingen maken over de Belgische kust, zonder daarmee te willen suggereren
dat die iets met landschapsschoon te maken zou hebben. Al is hier terzake van klimaat
en soorten strand weinig verschil met de Nederlandse kust, ze is toch wezenlijk
anders, namelijk totaal ondergeschikt aan het strandleven, dat zeer sterk een
vermaakskarakter draagt. De commerciële mogelijkheden van de Belgische kust zijn
tot het uiterste uitgebuit. Wie alleen zee en duinen zoekt, zonder kermisgedoe, kan
beter in Nederland blijven. Wie echter niet primair naar de kust gaat om er te
zwemmen of van de zee en de duinen te genieten, maar vooral omdat hij
vermaakscentra zoekt, neme de Belgische kust, waar - mede door het bestaan van
één ononderbroken kustweg - ook nauwelijks verschil is tussen drukke en minder
drukke stranden langs de soms tot echte steden, met rijen van hoge flatgebouwen,
uitgegroeide plaatsen. Wie erover denkt om met kinderen naar de Belgische kust te
gaan, zou ik ernstig willen waarschuwen, indien het kinderen van dertien, veertien
jaar en ouder
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betreft. Al is het hier niet zo erg als aan de Italiaanse stranden, waar een meisje geen
stap kan verzetten zonder op een verschrikkelijke manier te worden lastig gevallen
en erger, de talloze bars, dancings en andere gelegenheden aan de Belgische kust
veroorzaken hier een sfeer en een mentaliteit die voor pubers weinig opwekkend
zijn. De zaak ligt anders, indien u met jonge kinderen reist, want die vinden hier heel
veel leuke dingen en er wordt heel veel voor kleinere kinderen gedaan en
georganiseerd. Vooral een plaats als De Panne is dan bijzonder geschikt en die zou
ik boven andere verkiezen. De andere, vooral voor gezinnen met kinderen geschikte
badplaatsen zijn Heist, de Haan, Bredene, Middelkerke, Nieuwpoort en Koksijde.
Ik kom straks nog terug op enkele leuke dingen voor kinderen.
Afgezien van de kust en afgezien van de zes natuurgebieden die ik hierboven
noemde, zult u Vlaams-België vooral bezoeken vanwege de steden en stadjes. Dit
betekent beslist niet dat u Vlaanderen kent na een bezoek aan Antwerpen, Brussel,
Brugge en Gent, want er is oneindig veel méér. In de middeleeuwen was Vlaanderen,
samen met Noord-Italië, het stedenland bij uitstek en nergens elders benoorden de
Alpen is de burgerlijk-stedelijke cultuur zó mooi terug te vinden in de oude
monumenten. De vrijheidszin en de burgertrots vindt u terug in de belforts en de
hallen. Van de laatste is de lakenhal in Ieper wel het mooiste voorbeeld. In de tijd
dat de andere steden hun kathedralen bouwden, wilden de burgers van Ieper, schatrijk
geworden door de lakenhandel, een burgerlijk bouwwerk oprichten om hun trots te
symboliseren en dat werd dan de lakenhal, waarvan het parlementsgebouw aan de
Theems in Londen later een imitatie zou worden. De belforten - die van Doornik en
Aalst zijn bijzonder fraai - waren eigenlijk slechts symbolische gebouwen, het hart
van de stad, tot dan later de stadhuizen het prestige van de burgers gingen
verzinnebeelden. Noteert u vooral die van Leuven (het stadsbestuur betwijfelde of
het gebouw zijn evenwicht wel zou kunnen bewaren), van Binche, van Dendermonde,
van Veurne, van Damme en zeker van Oudenaarde, wel het mooiste stadhuis van
België, gebouwd voor Karel V die in deze stad verliefd werd. Uit dit Oudenaarde
kwam ook Jan Gobeele, naar wie de gobelins zijn genoemd, zoals de saxofoon en
het bakeliet genoemd zijn naar de Belgen Sax en Bakeland.
Wonderlijk fijn aangevoeld is altijd de plaatsing van de gebouwen. Lakenhal,
belfort en stadhuis staan altijd aan de monumentale markt, zoals die in Doornik en
Diksmuide, waar u meteen bemerkt dat in Nederland de marktpleinen huiskamers
zijn, maar in België zálen. Het grootste marktplein van België is overigens dat van
Sint-Niklaas (de stad waar de meeste oosterse tapijten vandaan komen), vier hektaren
groot en na dat van Bremen het meest uitgestrekte van Europa.
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Het meest opmerkelijke marktplein van Vlaanderen lijkt me dat van Veurne, een
stadje waar twee eeuwen Spaanse overheersing zo'n indruk hebben achtergelaten,
dat Veurne het meest Spaans aandoende stadje van België is. De dichter Rilke heeft
gezegd dat Veurne zozeer in de markt is opgegaan, dat het enkel markt is geworden,
waar aan alle kanten stukken straat op uit komen, die nergens heen leiden. Aan de
stille zijde van het marktplein en vaak zelfs op een ander en meer ingetogen plein
staat dan altijd de hoofdkerk, waarmee men wil uitbeelden dat het religieuze boven
het profane wil uitrijzen. Ik denk dan aan Dendermonde, aan Ronse, aan Tienen, aan
Zinnik, aan Nijvel, aan Diest en aan de Sint-Romboutskerk van Mechelen, met naar
mijn smaak ook de mooiste toren van gans de Nederlanden, de toren die honderdvijftig
meter hoog geworden zou zijn, als Willem van Oranje de rest van het bouwmateriaal
niet in beslag had genomen om er de vesting Willemstad aan het Hollandsch Diep
in Noord-Brabant mee te bouwen. Men mist bij deze kerken meestal de kloosterhoven,
die in Italië zo stemmingsvol zijn, maar ze ontbreken niet overal en de voor mij
mooiste moet u zoeken bij de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren. Belfort,
lakenhal en stadhuis op de inderdaad gróte markt, de hoofdkerk terzijde, en op een
nog rustiger plein in de stad staat dan het begijnhof, zoals dat van Kortrijk, waar
Guido Gezelle gewandeld heeft tussen de witte huisjes met hun puntdaken boven de
bebloemde binnenplaats, dat van Diest, van Aarschot en van Lier, dat een
miniatuurstadje op zichzelf is met smalle straatjes, poorten en pompen en waar Felix
Timmermans zijn juffer Symforosa en andere figuren uit zijn romans heeft
gelokaliseerd. De Chinese wijsgeer Lao Tse heeft eens gezegd dat huizen, straten en
pleinen de stad vormen, maar de ruimte daartussen het wezen en de sfeer van de stad
bepaalt. En dat is het wat de Vlaamse steden ons inderdaad kunnen leren. Al wat u
hier kunt zien is van Europees niveau. Ik bedoel: waarom wel de steden van Frankrijk,
Italië enzovoort kennen - en aan uw oudere kinderen laten zien - en deze niet? De
Vlaamse binnensteden liggen om de hoek en ik zei al dat Europa benoorden de Alpen
nergens zoveel fraaie oude steden heeft bewaard als in Vlaams-België.
Toen aan de bloei van de Vlaamse steden vrij plotseling een einde kwam, had dit
twee gevolgen. In de eerste plaats werden alle nu volgende stadsuitbreidingen zonder
meer afschuwelijk en de buitenkant van de steden is dan ook doorgaans troosteloos:
losse blokken en rijen van huizen die ver het landschap binnendringen. Men spreekt
wel van morsbebouwing, omdat het lijkt alsof een vliegtuig deze huizen onderweg
heeft uitgestrooid of gemorst. Opmerkelijk is daarbij de peperkoekstijl: een rij huizen
wordt aan beide zijden afgesloten door een blinde muur, die dan slechts geschikt
schijnt te zijn voor het aan-

L. van Egeraat, Gezinsuitstapjes in Nederland

116
brengen van reclameborden of ook van bijbelse teksten of aanmaningen van
geestelijke aard. Een tweede gevolg van het eind van de stedenbloei was dat de snel
groeiende bevolking van Vlaanderen zich op het platteland moest gaan vestigen,
ook al omdat de nieuwe industriegebieden niet in Vlaanderen kwamen te liggen,
maar in Henegouwen en het Luikse. Zo werd Vlaanderen in de vorige eeuw opnieuw
een agrarisch gebied, met het gevolg - ik zei het boven al - dat heel dat platteland
bedekt werd met bebouwing, in de vorm van veel kleine woonkernen, in de vorm
ook van lintbebouwing overal en in de vorm van alleenstaande huizen. En dat valt
u bezuiden de grens meteen op. Overal is er een mengeling van bebouwd en
onbebouwd oppervlak, de lintbebouwing is er de hoofdzaak van dat aan wegbeplanting
en wegverzorging weinig aandacht wordt besteed (de uitzondering hierop vormen
de nieuwe autosnelwegen, die in dit opzicht alle lof verdienen) en omdat de echte
landschapsstructuur hier nauwelijks aan haar trekken komt, is er tussen bebouwing
en omgeving vaak een ongelukkige aansluiting. De dorpen hebben vaak een heel
brede hoofdstraat (ook dat is weer anders dan in Nederland) en dan waaiert naar alle
kanten de bebouwing het land in, planloos, ordeloos, waarbij iedereen dan nog de
vrijheid heeft om de vormgeving van zijn huis zelf te bepalen. Een typisch Vlaams
particularisme, waardoor u alle mogelijke soorten huizen naast elkaar ziet. Het
typische is nu - en dat veroorzaakt dat de totaalindruk van het landschap toch beslist
niet helemaal negatief wordt - dat die gespreide bebouwing voor een groot deel
verborgen is achter dichte vegetatie. Het Vlaamse land is namelijk in veel kleinere
delen verdeeld dan bij ons het geval is en bovendien in sterk onregelmatige delen.
De kriskras door elkaar liggende stukken grond worden bijna steeds afgezet met
hagen en populieren, waarachter de verspreide bebouwing verborgen blijft. Het
bezwaar, dat blijkbaar een gemeenschappelijk stijlgevoel bij de bebouwing ontbreekt,
wordt op deze wijze zeer gelukkig gecamoufleerd - en ook gecompenseerd - door
het coulisseachtig karakter van de vegetatie.
Na lezing van deze algemene typering van de Vlaamse steden en het Vlaamse
landschap zult u zich afvragen hoe u dat alles op dagtrips, en eventueel op
weekendtrips, kunt gaan zien en hoe u dergelijke tochten ook voor uw kinderen
voldoende aantrekkelijk kunt maken. Om te beginnen moet u dan in elk geval de
onmisbare Michelinkaarten nummer 2 en 4 aanschaffen, die in elke goede boekhandel
te verkrijgen zijn.
Ik heb hierboven al zes landschappen genoemd, Leievallei, Vlaamse Ardennen,
Kemmel-Berggebied, IJsevallei, Sambregebied, Kempen.
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Ik wil het meer van Virelles, de dreven van Westerlo, het Domaine du Pachy (La
Hestre) er nog aan toevoegen en ook de omgeving van Brussel. Die laatste beslist
niet vanwege de kermis die Waterloo heet, maar vanwege het kasteel van Gaasbeek,
de abdijruïnes van Villers, behorend tot de meest imposante ruïnes van Europa, het
glazen dorp Hoeilaart waar de heuvels bedekt zijn met meer dan dertigduizend kassen
en onze tuinders uit het Westland de druivencultuur kwamen leren, de abdij van
Groenendaal, waar de mysticus Ruusbroec leefde, en het dorp Pede-Sint-Anne, nog
precies zoals het door Breughel in zijn Parabel der Blinden onsterfelijk werd gemaakt.
Wie beslist alle steden en stadjes wil zien die de moeite waard zijn, moet behalve
Gent, Brussel en Antwerpen, ook op zijn program zetten: Leuven, Diest, Doornik,
Tongeren, Ieper, Kortrijk, Lier, Veurne, Geraardsbergen, Oudenaarde, Lissewege
(wel het liefste Vlaamse dorpje dat ik ken), Mechelen, Damme, Thuin, Chimay en
Diksmuiden. In Leuven zijn van primair belang het stadhuis, de Sint-Pieterskerk, het
Groot Begijnhof en de abdij van het park; in Diest de Grote Markt, de
Sint-Sulpitiuskerk en het begijnhof; in Doornik de kathedraal met kerkschat, de Grote
Markt en het museum van folklore; in Ton geren de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek; in
Ieper de lakenhal en de Menenpoort, waar nog elke avond de Last Post wordt geblazen
voor de doden in de eerste wereldoorlog; in Kortrijk het begijnhof; in Lier de Grote
Markt, de Sint-Gommaruskerk, de Zimmertoren en het begijnhof; in Veurne de Grote
Markt en de zalen van het raadhuis; in Geraardsbergen de ‘muur’ naar de Oudeberg;
in Oudenaarde het stadhuis en de Pamelekerk; in Mechelen de Grote Markt, de
Sint-Romboutskathedraal en de triptiek in de Sint-Janskerk; in Diksmuide de Grote
Markt, de dodengang en het IJzermonument.
De mooiste begÿnhoven zijn naar mijn smaak die van Aarschot, Diest, Gent,
Kortrijk, Leuven en Lier. Wilt u kastelen zien, noteer dan vooral die van Gent
(Gravensteen), Beloeil (het Belgische Versailles), Gaasbeek, Ooidonk en Laarne.
Bijzondere musea, waarop ik u graag met nadruk attendeer, zijn die van Beloeil
(kasteel), Jabbeke (Permekemuseum), Brugge (stedelijk museum, Sint-Janshospitaal),
Bokrijk (Kempisch Openluchtmuseum), Mariemont (kasteel), Tongeren (kerkschat),
Gent (Bijlokemuseum), Antwerpen (Rubenshuis, Plantin Moretus, openluchtmuseum
Middelheimpark) en Brussel (moderne kunst, Erasmushuis).
Van de stadscentra, zoals ik ze boven beschreef, krijgt u een goed beeld in
Diksmuide (markt), Diest (markt), Sint-Niklaas (markt), Antwerpen (markt en
stadhuis), Brugge (markt en belfort), Brussel (markt), Doornik (markt en belfort),
Gent (belfort), Ieper (lakenhal), Leuven (stadhuis), Oudenaarde (stadhuis), Aalst
(belfort) en Veurne
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(markt). Een goede indruk van de abdÿen geven u die van Aulne, Averbode, Tongerlo
en Leuven. Wie in kerken geïnteresseerd is, noteert in elk geval die van Dendermonde
(Onze-Lieve-Vrouw), Ninove, Zoutleeuw (uniek, omdat ze nooit geschonden is en
ons nu een beeld geeft van hoe in de middeleeuwen een kerk er precies uitzag),
Onze-Lieve-Vrouw Lombeek, Ronse (crypte Sint-Hermeskerk), Halle
(Onze-Lieve-Vrouw), Zinnik (Sint-Vincent, mooi voorbeeld van een vestingkerk,
die men in de tiende en elfde eeuw zo bouwde ter verdediging tegen de Noormannen),
Tienen (portaal Onze-Lieve-Vrouw), Hakendover (retabel), Nijvel (Sint-Gertrudis),
Geel (graf in Sint-Dimfna), Bergen (Sint-Waudru), Tessenderlo (doksaal), Diest
(Sint-Sulpitius), Grimbergen (biechtstoelen), Antwerpen (kathedraal), Brussel
(Terkameren, werk van Bouts), Doornik (de magnifieke Romaanse kathedraal), Gent
(Sint-Baafs met het werk van Van Eyck), Leuven (Sint-Pieter), Mechelen
(Sint-Rombouts en triptiek in Sint-Jan), Oudenaarde (Pamele) en Tongeren
(Onze-Lieve-Vrouw). In dit verband wijs ik op het merkwaardige dorp Maria
Hoorebeke, de enige protestantse gemeente in België die zonder ophouden sins de
zestiende eeuw in stand bleef; de leden ervan zijn rechtstreekse afstammelingen van
de bosgeuzen. Wie concreet uitgestippelde routes zoekt, moet ik verwijzen naar mijn
Gids voor West- en Midden-België, tweede druk, in de boekhandel verkrijgbaar.
Hier wil ik nog opmerken dat het traject Ulvenhout - Strijbeek - Hoogstraten Oostmalle - Herentals alle kenmerken - negatieve en positieve - laat zien van het
Vlaamse landschap, zoals ik die in dit hoofdstuk beschreef, en dat ook het traject
Veurne - Pervijze - Diksmuide - Esen - Zarren - Lichtervelde - Pittem - Tielt in dit
verband heel interessant is.
En wat hebben nu uw kinderen aan dagtrips naar België? Ik zie er dan nog van af
dat oudere kinderen zeker geïnteresseerd kunnen of minstens mogen zijn in de oude
stadscentra, hun ontstaan en hun bouw, en dat het ook voor hen erg instructief is om
eens met open ogen het verschil in landschap benoorden en bezuiden onze landsgrens
te leren zien. Verder kunt u op de al genoemde Michelinkaarten nummer 2 en 4 ook
het volgende aantekenen, dat uw kinderen, ook de kleinere, zeker leuk zullen vinden.
Ik kom dan eerst even terug op de kust, waarover ik boven al enige opmerkingen
heb gemaakt. Bij de badplaats Het Zoute ligt de Oosthoek, een kinderparadijs, omdat
er speeltuinen met wafelbakkerijen zijn; in Heist is een meer met dierentuin; bij De
Panne, in Adinkerke, ligt het vermaakscentrum Meli. Niet ver van de kust ligt
Diksmuide, waar u de kinderen de Dodengang wel mag laten zien, een bolwerk uit
de eerste wereldoorlog, waar felle lijf-aan-lijf-gevechten plaatsvon-
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den. Men kan zich hier een beeld vormen van de loopgraven, waarin tijdens de oorlog
1914-'18 de soldaten leefden en stierven.
In de grotere steden lijkt mij het volgende voor de kinderen interessant, maar ik
doe slechts een greep. In Brussel het Rogierplein (alwaar onder andere het hoogste
betonnen gebouw van Europa met winkels, schouwburgen, garages, dakterras en
hoogste en sterkste lichtreclame van Europa), de autoringbanen rond het centrum,
de Grote Markt met de gildehuizen, de uitgebreide garderobe van het bekende
Manneke in het Broodhuis, het beeld van Everard 's Serclaes op de hoek van de Grote
Markt en de Karel Bulsstraat (het brons van de hand is versleten door de aanrakingen
der voorbijgangers, want de legende wil dat het beeld wonderdadige kracht heeft),
de congreszuil met het graf van de onbekende soldaat, het koninklijk paleis, het
enorme justitiepaleis met de honderdachtentachtig meter hoge koepel, het
natuurhistorisch museum in het Leopoldpark met de geraamten van iguanodons
(reusachtige prehistorische dieren), het atomium en, in de omgeving, het glazen dorp
Hoeilaart. In Antwerpen noem ik de havenrondvaart, de Boerentoren, de zogenaamde
vogeltjesmarkt op zondagochtend niet ver van het Rubenshuis, de dierentuin en, in
de voorstad Deurne, het park Rivierenhof met speeltuin. In Brugge kunt u met de
kinderen een boottocht maken en ze de kantklossers laten zien en de Wijngaardstraat
en het begijnhof. In Gent kunt u per lift het belfort bestijgen en het interieur van het
Gravensteen bezoeken.
Zeer interessant is miniatuur-België, dat u vindt in Eigenbrakel, niet ver van
Waterloo. Hetzelfde geldt voor het Kempisch Openluchtmuseum te Bokrijk, niet ver
van Hasselt, waar voor de kinderen bovendien diverse attracties aanwezig zijn. In
Doornik kunt u met de kinderen het folkloremuseum binnenstappen, vlak bij de Grote
Markt, waar het belfort te beklimmen is. Heel mooi is ook de beklimming van het
belfort in Bergen en dat van Charleroi (per lift). In Borgloon moet u in een hoeknis
van het stadhuis eens het beeldje van de madonna gaan zien, die haar Kindje met de
buik naar beneden draagt; de beeldhouwer heeft het beeldje zo gemaakt, omdat zijn
eigen kind aan buikloop leed. In Lier staat de Zimmertoren, een mechanisme dat niet
alleen het uur in alle delen der wereld aangeeft, maar ook de getijden in de
belangrijkste wereldhavens en tal van astronomische verschijnselen, en dat door de
Lierenaren als niets minder dan het achtste wereldwonder wordt beschouwd; volkomen
ten onrechte, maar het is toch wel aardig. Om het uur treden figuurtjes uit
Timmermans Pallieter en Bergmanns Ernest Staas naar buiten. Stapt u in Lier met
de kinderen ook eens het begijnhof binnen.
In Mechelen zijn de winkelstraten tussen station en Grote Markt
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hoogst merkwaardig, omdat ze bijna geheel worden ingenomen door meubelwinkels,
de een naast de ander. Op de Grote Markt geeft een witte cirkel op de straatkeien
aan, hoe groot de wijzerplaat van de Sint-Romboutstoren is. In het begijnhof van
Sint-Truiden kunnen de kinderen 's werelds kleinste uurwerk zien, alsmede een
vernuftig geconstrueerd astronomisch uurwerk, gebouwd door Festraets, waarbij elk
uur veel figuurtjes gaan bewegen die de twaalf oude handwerken voorstellen. Uw
speciale aandacht vraag ik verder voor Hofstade, bij Mechelen, waar aan een
kunstmatig meer een bad werd aangelegd met sportvelden en recreatiecentrum (daar
vlakbij het Planckendaeldomein met aquarium en deels in vrijheid levende wilde
dieren). Iets dergelijks vindt u bij Overmere (tussen Dendermonde en Gent) en wel
het recreatiecentrum Donkmeer, het enige werkelijke meer (zestig hectare) van
Vlaanderen; en ook bij Mol, in de Kempen, waar het recreatiecentrum Zilvermeer
erg gezocht is; en eveneens in Huizingen, bij Brussel, waar de provincie Brabant een
groot domein heeft ingericht als recreatiecentrum met zwemgelegenheid, dierentuin,
Alpentuin, speeltuin enzovoort. Denkt u in dit verband ook aan het gemeentepark
van Brasschaat, tussen de Nederlandse grens en Antwerpen, waar de kinderen kunnen
zwemmen en roeien en ook een dierenpark enzovoort vinden. Virelles heeft aan het
meer een watersportcentrum ingericht. In Heist-op-den-Berg, in de Antwerpse
Kempen, staat een leuke uitzichttoren. Voor uw jongens wilt u wellicht het
trammuseum in Schepdaal, niet ver van Brussel, noteren. Spelevaren kunnen de
kinderen onder andere ook in het Zoetwater van Oud-Heverlee bij Leuven. In
Hekelgem, tussen Gent en Brussel, moet u met de kinderen eens een van de langs
de weg staande cafés binnenstappen om er de zandtapijten te gaan bekijken, grote
met gekleurd zand uitgevoerde reprodukties van bekende schilderijen. Het zand
wordt zelfs zodanig vastgemaakt, dat enkele schilderijen tegen de muur kunnen
hangen. In Lessen zijn porfiergroeven te bezichtigen, in de kasteeltuin van Attre een
hoge kunstmatige rots met grotten en gangen. De porfiergroeven van Quenast leverden
destijds de straatkeien voor haast alle straatwegen van Europa (om deze industrie te
beschermen was België een van de laatste landen, die afstapten van de keibestrating
der wegen) en de uitgravingen, die de vorm hebben van reusachtige trechters, zijn
bezienswaardig. Bij Boom, tussen Antwerpen en Brussel, ligt het recreatiecentrum
De Koekoek. Ik heb maar een greep gedaan, maar u bemerkt wel dat er over onze
zuidgrens ook voor de kinderen genoeg te zien en te beleven is.
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22 Honderden leuke dingen voor kinderen in Nederland
Wil een dagtripje prettig verlopen, dan zullen de kinderen ongetwijfeld getrakteerd
moeten worden op wat zij nu eens prettig vinden. Dat dan ook de ouderen en de
ouders aan hun trekken kunnen komen, is u wel duidelijk wanneer u mijn dagtrips
uit dit boek metterdaad gaat volgen. Nu heeft Nederland veel méér dan Madurodam
en Efteling en het verbaast me daarom altijd dat zoveel ouders het zo verschrikkelijk
moeilijk vinden om tochtjes te bedenken die interessant zijn voor hun kinderen tussen
zes en zestien jaar. Daarom ga ik u een uitgebreide opgave voorschotelen, die niet
eens streeft naar volledigheid en ook geen zwembaden en speeltuinen vermeldt - dé
attracties overigens voor de kleinsten - tenzij daarvoor een speciale reden is. Ik doe
dus maar een willekeurige greep uit het werkelijk ontelbaar vele, dat ons land aan
uw kinderen tussen zes en zestien jaar te bieden heeft - voor de wat oudere jeugd
kunt u ook hoofdstuk 23 bestuderen - en afhankelijk van smaak en leeftijd van uw
kinderen zult u er dan een keus uit kunnen doen en diverse punten combineren tot
gezellige dagtochtjes.
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Randstad
De Afsluitdijk zou ik kinderen tussen zes en zestien jaar zeker laten zien, mét de
glazen uitzichttoren aan de Vlieter en mét, misschien ook, de expositie in Den Oever.
Een andere expositie vindt u in Wieringerwerf, alwaar ook De Terp met uitzicht en
zwembad. In Oosterland op het vroegere eiland Wieringen is het uitzicht op de
Waddenzee interessant en nergens anders in ons land ziet u daar 's avonds zóveel
vuurtorenlichten. Den Helder biedt een uitzicht vanaf de vuurtoren te Huisduinen,
terwijl misschien de aquaria aan de Buitenhaven en in elk geval een ritje langs de
haven met de oorlogsschepen en met het gezicht op het eiland Texel voor uw kinderen
leuk zijn. Beoordeelt u zelf of u ze laat skiën op de kunstskibaan in Heerhugowaard
en ze een kijkje laat nemen in het Zuiderzeemuseum van Enkhuizen, waar ook de
chirurgijnskamer in de Waag interessant is en ze een stadhuis kunnen zien dat
duidelijk lijkt op het paleis op de Amsterdamse Dam. Medemblik heeft een interessante
zomerstal aan de Westerhaven, Hoorn op woensdag een oudhollandse markt, Schagen
kleurige donderdagse marktdagen, waarbij Westfriese dansen worden uitgevoerd,
en Broek op Langendijk biedt u op vrijdag klompendansen en soortgelijk vermaak
voor jong en oud, maar een bezoek aan de koolveiling aldaar en een boottrip door
het rijk der duizend eilanden zijn wél zo leuk.
In Petten kunt u even de pedagoog spelen door uw kinderen te wijzen op de
Hondsbossche Zeewering, de onderbreking in de duinenrij waarvan ze op school
gehoord hebben, maar waarschijnlijk interesseren ze zich meer voor het klimduin
vlak bij Schoorl, het zeeaquarium van Bergen en de beklimming van de vuurtoren
in Egmond. De Hortus Bulborum in Limmen is een waar tulpenmuseum met zeer
oude varieteiten van tulpen. De vrijdagse kaasmarkt van Alkmaar is natuurlijk
overbekend, maar houdt u er rekening mee, dat er dan ook diverse boottripjes te
maken zijn. Oudere kinderen interesseren zich wellicht ook al voor de hypermoderne
Don-Boscokerk, gebouwd in de vorm van een Noordhollandse stolpboerderij. Iets
dergelijks, maar niet bepaald modern, vindt u ook bij het zwarte kerkje van
Zuid-Schermer, waar de palen onder de preekstoel oude Amsterdamse gaslantaarns
zijn. In Groot-Schermer wordt op zondag de knikkersport beoefend. Komt u op
dinsdag door Purmerend, dan kunt u er de markt meemaken en daarna gaat u
natuurlijk naar de Beemster, althans met wat oudere kinderen, want hier zien ze de
mooiste droogmakerij van ons land. In De Rijp, alwaar ook een lief museumpje met
curiosa op scheepvaartgebied en - evenals in Graft - een mooi raadhuisje, leefde
Leeghwater, die de Beemster inpolderde. Op de Dam in Edam vindt u een museum
dat ingericht is als een heus schip (zie ook hoofdstuk
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twee) en in Monnikendam heeft restaurant Stuttenburgh speeldozen en alle mogelijke
andere rariteiten. Kijkt u ook eens naar de monnik op de stadhuisgevel (denk aan de
plaatsnaam) en de houten slangen die als stoepleuningen dienen, stap een visrokerij
binnen en ga kijken naar de ruitertjes in de speeltoren. Marken is overgeleverd aan
wind en weer. Tegen het hoog-water namen de bewoners maatregelen door het
opwerpen van terpen (werven). De onderkant van de huizen werd zwart geteerd, de
bovenkant groen geschilderd. Vanaf hun vijfde jaar dragen de jongetjes een pofbroek
in plaats van een rok, maar ze blijven verder tot hun zevende jaar nog als meisje
gekleed, inclusief de lange haren.
De Zaanstreek is voor kinderen vooral interessant vanwege de vele fabrieken met
de bekende namen en vanwege de molen De Dood bij de Julianabrug (station
Koog-Zaandijk), minder vanwege de Oudzaanse buurt en het molenmuseum (Koog
aan de Zaan) en het huisje van de Russische tsaar Peter op de Krim in Zaandam, die
hier in 1697 de scheepsbouw kwam leren. Assendelft is vooral voor kinderen uit het
zuiden en oosten van ons land interessant, omdat de zes kilometer lange weg met de
reeks sloten en bruggetjes terzijde ervan voor hen vreemd is. Velsen heeft natuurlijk
de Velsertunnel, maar houdt ook de ruïne van Brederode en het natuurbad Velserend
in petto. In Spaarndam staat het beeld van het jongetje, dat door zijn vinger in een
gat van de dijk te steken de streek voor watersnood behoedde. Op de buitenmuur
van het kerkje in het nabije Spaarnwoude is de spanwijdte aangegeven van de armen
van de reus Klaas van Kieten. IJmuiden met de pieren, de sluizen (aan de overkant
de hoogovens), de rijksvishallen, de reddingsboot Neeltje Jacoba in de vissershaven
en de scheepsmodellen in het museum Moerbergplantsoen doet het, nog afgezien
van het zwembad, voor kinderen altijd. De hele streek hier is trouwens zeer geschikt
voor een dagtrip met uw kinderen (zie ook hoofdstuk 1). In Zandvoort kunnen ze
trampoline springen, met de lift omhoog suizen naar het zeventig meter hoge
uitzichtterras van het wolkenkrabber-hotel Bouwes (grandioos uitzicht op zee en
strand) en met u een ritje maken over het autocircuit; in Bloemendaal-Overveen
vinden ze de uitzichttoren 't Kopje, de planten- en vogeltuin Thijsses Hof, de
spartelmeren in de Kennemerduinen en diverse zwembaden en speeltuinen, waaronder
Kraantje Lek; in Heemstede het wandelbos Groenendaal met hertenkamp, ponyrijden,
kinderboerderij, speeltuin en boottrip naar Haarlem v.v., maar ook het museum
Cruquius, dat een overzicht geeft van de strijd tegen het water; in Bennebroek de
Linnaeushof met minicorso en grote speeltuin; in Haarlem onder meer modellen van
kruisvaardersschepen in de Grote Kerk, het Hildebrandtmonument in de
Haarlemmerhout en een poppenhuis in het
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Frans-Halsmuseum.
Beoordeelt u zelf of Treslong, de officiële demonstratietuin van de bollenkwekers,
in Hillegom iets voor uw kinderen is en zo ook het bezoek aan de kwekerij aan de
Valkenburgerweg in Rijnsburg en de veilingvereniging Flora aldaar. Altijd goed zal
de beklimming van de watertoren en de lichttoren in Noordwijk zijn. In de Vier
Ambachtspolder bij Woubrugge kunt u het monument en de bank wijzen op de plaats
waar het verdronken dorp Jacobswoude heeft gelegen, in de Driemanspolder bij
Leidschendam de bewaarde molengang (bemaling in drie trappen), en vooral de
kleintjes vinden het leuk als u bij wegwijzer 3818 in Woubrugge de secundaire weg
naar Rijnsater swoude inslaat, omdat ze op deze grindweg steeds de hekken moeten
opendoen (en weer sluiten) die hier voor de koeien zijn aangebracht. In Leiden kunt
u rondvaarten door de grachten maken en boottrips naar Schiphol, de Kagerplassen
en het Braassemermeer, maar zoudt u met wat oudere kinderen ook eens langs het
Rapenburg kunnen wandelen en het rijksmuseum van oudheden binnenstappen. In
Wassenaar amuseren de kinderen zich zonder twijfel in het dierenpark mét de
Louisehal, een supervolière, en mét de speeltuin. Duinrell biedt een kanovijver met
rondvaarten en een pretpark met speeltuin. Over Den Haag en Scheveningen vindt
u nadere gegevens in hoofdstuk vier. In Aalsmeer worden rondvaarten georganiseerd
over de Westeinder Plassen met bezoek aan kwekerijen. De bloemenveilingen in de
ochtenduren mogen ook vrij kleine kinderen weleens hebben meegemaakt.
Rondvaarten zijn ook mogelijk in Nieuwkoop, waar kinderen uit de landprovincies
de verzakte huizen en huisjes aan het water heel vreemd zullen vinden. Bodegraven
heeft op dinsdag een kaasmarkt, Woerden op woensdagmorgen en dan kunt u de
kinderen meteen de schandpaal laten zien aan het oude stadhuis. In deze contreien
zullen ze overigens Avifauna, het bekende vogelpark (met speeltuin) in Alphen aan
de Rijn het leukst vinden. Iets verderop is Oudewater altijd troef, niet zozeer nog
vanwege de ooievaars op het raadhuis, maar vanwege de heksenwaag, waar de
kinderen voor de grap worden gewogen en dan een bewijs meekrijgen dat ze geen
heks zijn.
Kinderen die het glazen landschap met de duizenden schoorsteentjes van het
Westland nog nooit gezien hebben, zullen dit fascinerend vinden. U kunt ze daar dan
de toren van De Lier laten beklimmen, de ochtendveiling van Naaldwijk laten zien
en het proefstation aan de Zuidweg. Hoek van Holland is leuk vanwege de schepen,
de wandeling over de noorderpier, en het bord bij het Havenhuis met de uitleg van
de vlaggen en de waterstandtekens. In Delft kunt u de toren van de Nieuwe Kerk
beklimmen, in het Prinsenhof het kogelgat zien, in het museum van Elven een
schildersatelier uit de tijd van Vermeer bekij-
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ken en een gondelvaart maken. Vlaardingen heeft een fijn Kolpabad en biedt aan de
Maasboulevard (Deltahotel) een interessant uitzicht op de Nieuwe Waterweg en de
merkwaardige pont op hoge poten (nodig om zo de hogere wal te kunnen bereiken),
waarmee u kunt varen naar de raffinaderijen van Pernis aan de overkant, ook per
auto bereikbaar en zeer indrukwekkend. Met oudere kinderen kunt u dan doorrijden
naar de complexen van Botlek en Europoort. Dan is Den Briel vlakbij, met aan de
wal bij de Dijkstraat het monumentje op de plek waar de watergeuzen op 1 april
1572 de stad binnenkwamen, maar veel leuker is de ingebouwde vuurtoren in café
de Zalm. Vlakbij is nu ook het recreatiecentrum Brielsche Meer en op Voorne is er
een natuurreservaat met diverse speelgelegenheden en een spartelvijver. Schiedam
heeft een Maasboulevard, maar ook een Beatrixpark met kinderboerderij en speeltuin,
en ook een likeurmuseum aan de Lange Haven 74 met duizenden miniatuurflesjes.
En zo kom ik op Rotterdam, waar ik slechts noem Cinerama, Cineac, Euromast,
uitzicht van het Groothandelsgebouw, Lijnbaan, Blijdorp, Zestienhoven, poppenhuis
in historisch museum, Plaswijck, diverse boottochten en de R.E.T.-tochten door de
nieuwe wijken. Hellevoetsluis heeft niet alleen het museum Deltaschouw (te
combineren met een boottocht naar de Deltawerken), maar ook ons nationaal
brandweermuseum.
U weet: het is slechts een greep en stranden, speeltuinen en zwembaden noem ik
zelfs helemaal niet. Ook in Amsterdam maak ik een selectie: Schiphol met het
luchtvaartmuseum, de markt op het Waterlooplein, de standwerkers 's maandags op
het Amstelveld, het uitzicht vanaf het Havengebouw, de boottochten door de grachten
en havens, de busrondritten door de nieuwe wijken, de boottochten naar Schiphol
en het Amsterdamse Bos, het Anne-Frankhuis aan de Prinsengracht 263, het
trampolinecentrum in Amstelveen, Artis met de kinderboerderij, het poppenhuis in
het Rijksmuseum, het Trippenhuisje op nummer 26 Kloveniersburgwal (aan de
overkant het grote Trippenhuis: een van de bedienden was al blij, als hij een huisje
had zo breed als één raam van dat paleis, vandaar dat kleine Trippenhuisje), de Cineac,
de kruidenwinkel van Jacob Hooy aan de Kloveniersburgwal. In Muiden is voor
oudere kinderen het Muiderslot interessant, in Muiderberg vindt u een echobos, een
doolhof en een strand; in Naarden kunt u 's zomers op woensdagmiddag een
wandeling maken met de stadhuisbode, die u dan alles over het stadje vertelt. Kinderen
willen in Bussum de TV-studio's van buiten zien, ook al is daar niets aan. Maar stap
eens café het Brinkje (bij de hoge kerktoren) binnen, dan hebben ze de kans daar
hun sterren te ontmoeten. Van buiten wél interessant zijn de radiostudio's en de
nieuwe TV-studio in Hilversum. In Huizen is een boottocht mogelijk naar Volendam
en terug,
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in Baarn stellen oudere kinderen misschien belang in de botanische tuin in het
Cantonspark, in Laren in handweverij de Knipscheer. Maar de beklimming van de
watertoren aldaar, het pannekoek eten in de landelijke herberg van de Lage Vuursche,
alwaar ook het kasteel Drakesteijn van prinses Beatrix, het koninklijk paleis van
Soestdijk, en zeker ook het grappige spreukenhuisje in Soest (Kerkpad) met aan de
gevel honderden asbakjes met spreuken, zijn punten waar u ze allemaal op kunt
trakteren.
Bij Nigtevecht gaat over het Amsterdam-Rijnkanaal een rijdende pont. Dat u in
Oud-Loosdrecht met de kinderen kunt watersporten, is bekend, maar laat oudere
kinderen ook de Vechtstreek zien waarvan ze op school hebben geleerd (mooiste
traject dat van hoofdstuk drie of ook: Loenen, Grutterstraat, over brug rechtsaf en
nu steeds rechtuit over Nieuwersluis en Breukelen naar Maarssen, het water is dan
steeds rechts). In Oud-Zuilen kunt u dan met oudere kinderen het museumslot Zuylen
bezoeken, maar spectaculairder is kasteel de Haar in Haarzuilens, waarvan het
interieur uw kinderen en uzelf perplex zal doen staan. Let er in het dorp zelf op hoe
alles in rood-witte kleuren is geschilderd. In IJsselstein moet u een langs en onder
de TV-toren rijden: ze is driehondertachtig meter hoog, vijftig meter hoger nog dan
de Eiffeltoren, en het hoogste punt van ons land. In de stad Utrecht noem ik voor
kinderen de bestijging van de Domtoren, het spoorwegmuseum in het oude
Maliebaanstation, pannekoeken eten in de Muntkelder, de pakhuizen onder het
straatniveau aan de Oude Gracht, het klokkenmuseum aan de Lange Nieuwstraat,
het speelgoedhuis in het Centraal Museum. De steen op de hoek Eligensteeg is met
een keten vastgebonden, omdat de duivel ze anders van de ene brug naar de andere
rolt. Maar de stenen aan de kettingen bij het stadhuis van Montfoort werden vroeger
als straf gedragen door kwaadspreeksters. De Prinses-Beatrixsluis bij Vreeswijk biedt
het gebruikelijke schepenvertier. In het wegdek voor het stadhuis van Schoonhoven
is een cirkel gemetseld om de plaats aan te geven waar een heks werd verbrand; het
nabije Edelambachtshuis kan voor oudere meisjes interessant zijn en datzelfde geldt
ook voor het glasmuseum in Leerdam. U weet dat u op zaterdagmiddag in juli en
augustus een wandeling en een boottocht kunt maken langs de dan draaiende molens
van Kinderdijk? Bij Molenaarsgraaf staan boerderijen met gevelstenen, die in
dichtvorm vertellen tot hoe hoog het water er gestaan heeft. Sliedrecht heeft een
baggermuseum. Dordrecht heeft een heel ritsje boottrips in petto en laat in het museum
Van Gijn speelgoed zien uit vroeger tijden. De toren van de Grote Kerk is te
beklimmen. Aan de Grootshoofdspoort staan de kinderen aan het drukste
rivierenkruispunt van Europa en in het Zakkendragersstraatje (tegenover de
Nieuwbrug bij
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de Voorstraat) in het smalste steegje van Nederland. En wanneer ik nu nog vertel,
dat u vanuit onder andere Drimmelen boottochten naar de Biesbosch kunt maken,
maar dat dit ook mogelijk is vanuit Gorinchem - dat eveneens boottrips organiseert
naar Loevestein en over de Linge en een bijzonder panorama biedt vanuit het
café-restaurant de Torenflat - en dat u vanuit Woudrichem, alwaar ook een strandbad,
met een leuk roeibootje wordt gevaren naar kasteel Loevestein (van Hugo de Groots
boekenkist), heb ik de Randstad Holland voor uw kinderen wel uitgekamd en ga ik
naar het

Zuiden
Waar ik u in Zeeland wijs op de rondvaarten vanuit Bruinisse, de beklimming van
de toren van Zierikzee en het bekijken van Europa's langste brug, de
Oosterscheldebrug, daar vlakbij, en de duinenuitzichttoren bij Haamstede. Natuurlijk
is de afsluitdam in het Veersche Gat voor kinderen interessant en ze vinden hier een
even fijn watersportcentrum als aan de Braakman in Zeeuwsch-Vlaanderen, waarheen
de boottrips (vanuit Vlissingen, Kruiningen of Hoedekenskerke) altijd een attractie
zijn. In dat Zeeuwsch-Vlaanderen kunt u de kinderen in Groede het hertenkamp laten
zien, in Sluiskil de grote drukte van schepen en fabrieken langs het kanaal en in
Biervliet het monument voor de uitvinder van het haringkaken, van wie ze op school
hebben gehoord. Héél mooi is het uitzicht vanaf de watertoren in Oostburg, maar
het wordt overtroffen door dat vanaf de watertoren van Terneuzen, die per lift te
bestijgen is. Als de kinderen graag mosselen eten, gaat u naar Philippine. In Hulst
is een leuke wandeling te maken langs de wallen en kunt u bij de Gentsepoort het
standbeeld zien van de vos Reinaard. Sluis heeft het enige belfort van Nederland; de
toren kunt u beklimmen en dan komt u bij het beeld van Jantje, die de klok zou luiden
ten teken dat de Spanjaarden de stad konden aanvallen, maar zó dronken werd, dat
hij het luiden vergat en de Spanjaarden naar Sluis konden fluiten. Op Zuid-Beveland
zijn in Yerseke de oester- en kreeftenparken te bezichtigen, bij Bath of anders bij het
in vierkanten gebouwde Borssele moet u eens naar de Westerschelde gaan kijken,
waar de zeeschepen binnen handbereik langs u komen gevaren. Op de dinsdagse
markt van Goes kunt u de boeren en boerinnen in hun klederdrachten zien. Die van
Walcheren ziet u op de donderdagse markt van Middelburg, waar u natúúrlijk het
zeer interessante miniatuur-Walcheren gaat bekijken, de kinderen wijst op de ruitertjes
in de stadhuistoren, ze de abdijtoren laat beklimmen en laat snoepen van Zeeuwse
babbelaars. In Westkapelle vindt u 's werelds beroemdste zeedijk en de bijna even
beroemde vuurtoren die u
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mag beklimmen. Te Ritthem is fort Rammekens te bezichtigen. Veere is voor de
kleintjes vooral interessant vanwege het uitzicht vanaf de Campveerse toren en ook
wel vanwege het vreemde interieur van de monsterlijk grote kerk. In Vrouwenpolder
zullen ze zich amuseren in het recreaticentrum Breezand en in Vlissingen laat u ze
natuurlijk het standbeeld zien van Michiel de Ruyter en rijdt dan met ze langs de
boulevards, waar ze de zeeschepen in file voorbij zien varen. De toren van de
Sints-Jacobskerk is te beklimmen en in het stedelijk museum ziet u het wiel waaraan
Michiel draaide in zijn blauwgeruite kiel. Een roeivijver vindt u in de richting Dishoek
en dat er overal in Zeeland fijne stranden voor de kinderen zijn, is iets dat ik niet
speciaal vermeld. U moet er wél even voor over de grens, maar in Knokke hebben
de kinderen veel plezier in de speeltuin Kinderen Ciska.
Naar Brabant nu. In Bergen op Zoom kunt u naar het recreatieoord Rozenoord
gaan, maar leuker is Vrouwenhof in Roosendaal, met herten, flamingo's en speeltuin,
de stad met het langste spoorwegperron van ons land. De kerk van Oudenbosch is
een imitatie op schaal 1:16 van de Sint-Pieterskerk in Rome; het instituut Sint-Louis
ertegenover heeft een toegankelijke sterrenwacht en het enige zouavenmuseum van
Europa. Ik noem bij uitzondering tóch een zwembad en wel het Bosbad van Hoeven
en evenzo het nieuwe Wolfslaar in Breda, waar het begijnhof het enige van ons land
is dat nog door echte begijntjes wordt bewoond. Het nabije Etten kan voor meisjes
interessant zijn, omdat ze daar het eerste en nog enige geheel overdekte winkelcentrum
van Nederland vinden, en voor jongens omdat er aan de weg naar Rijsbergen het
monument staat op de plek waar voor het eerst, in 1909, boven Nederlands
grondgebied werd gevlogen. Vanuit het vestingstadje Willemstad, een niet
onbelangrijk watersportcentrum, kunt u boottochten maken naar de Deltawerken en
in Geertruidenberg moet u eens vlak tot onder de Amercentrale rijden, zeer imposant
en bijna vreeswekkend met al die elektriciteitsinstallaties. In Baarle-Nassau is het
interessant om te zien hoe de Nederlands-Belgische grens dwars door cafés en winkels
gaat. Let op de huisnummerbordjes. Indien u het schoenmuseum van Waalwijk niets
voor uw kinderen zoudt vinden, dan wellicht het textielmuseum van Tilburg, waar
de uwen zich overigens meer zullen interesseren voor het reusachtige recreatiecentrum
de Beekse Bergen, aan de weg naar Hilvarenbeek. Bij hotel Bos en Duin bij Udenhout
en bij het uiterst rustieke Giersbergen kunnen de kinderen spelen in het grootste
stuifzandcomplex van ons land, waarna ze in Oisterwijk het poppentheater de
Schellenboom kunnen bezoeken of een tripje maken met een landauer. In Den Bosch
zijn onder meer interessant: ruitertjes in de stadhuistoren, raadhuiskelder, beklimming
Sint-Janstoren, Zuiderplas met strand-
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bad en kinderboerderij, grootste overdekte veemarkt van Europa (woensdag 10 uur),
de erwtenman aan de kathedraal. Het interieur van een echt Brabantse, nog bewoonde,
boerderij mag u bezoeken aan de Loofaart in Berlicum, dat van een smidse in het
Odamuseumpje in Sint-Oedenrode, alwaar ook het recreatiecentrum de Kienehoef,
zoals Cuyk het recreatiecentrum de Messemaker heeft en Westerhoven het bekende
Eurostrand met volop attracties voor een volle dag. Beek en Donk heeft het
recreatiecentrum de Koppelen en wat er voor kinderen te beleven valt in Eindhoven
en omgeving heb ik in hoofdstuk acht verteld. Elsendorp heeft niet alleen de mijns
inziens meest geslaagde moderne kerk van Brabant, maar ook een speeltuin met
zwem- en roeivijvers, zoals u die ook vindt in Wanrooy. Laat u de oudere kinderen
eens kennis maken met het nationaal oorlogsmuseum in Overloon (alléén de tweede,
de achterste zaal) en ze mogen dan in IJsselstein weleens een der grootste
oorlogskerkhoven van Europa zien, eenendertigduizend graven. Hier bent u in de
Peel, waar de klotten turf langs de weg Helenaveen-Liesel liggen; uw kinderen
kunnen er een in de autobak werpen en hem de volgende dag aan hun onderwijzer
laten zien. In Aarle-Rixtel kunt u na aanvraag de klokkengieterijen van Petit en Fritsen
bezoeken. Bijna een derde van alle carillons ter wereld komt uit Aarle-Rixtel en het
hier in de buurt liggende Asten. In Heeswijk - richting Dinther en bij beeld linksaf staan boven een boerderijdeur drie dobbelstenen, twee ervan met zes ogen, een met
zeven. Hier woonden vader en twee zonen Dobbelsteen, die allen priester werden,
de vader na de dood van zijn vrouw. Omdat ze ook alle drie voorzien werden van de
teerspijs der stervenden, zullen katholieke kinderen begrijpen dat de vader zeven en
elk der zonen zes sacramenten ontving, vandaar het aantal ogen der dobbelstenen.
Ik ga naar Limburg, maar niet zonder nogmaals te hebben opgemerkt dat ik
speeltuinen en zwembaden, in Brabant volop aanwezig, in dit hoofdstuk niet noem
omdat daar geen beginnen aan is. Houden uw kinderen van rozen, dan gaat u kijken
in Lottum, houden ze van vlaatjes, dan rijdt u naar Weert, waar bovendien een
trammuseum te vinden is en een recreatiecentrum, de IJzeren Man. Roermond biedt
boottochten over de Maas, Gulpen zijn viskwekerijen, Borgharen de bekende stuw
in de Maas, Schimmert een watertoren, Stein zijn grote binnenhaven, Heerlen het
Aambos met hertenkamp, Bemelen de mergelwanden met gangen en holen, Kaalheide
de resten van een Romeinse villa aan de Krichelstraat, Susteren enorme
spoorwegemplacementen voor het steenkoolvervoer, Steyl een missiemuseum met
de grootste vlindercollectie van Europa, Maastricht de poesjenellenkelder n het
Dinghuis, maar voor Zuid-Limburg, inbegrepen Maastricht en Valkenburg, verwijs
ik verder naar hoofdstuk tien. Ik ga nu naar het
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Oosten
waar Buren een boerenwagenmuseum heeft, Rossum een slingerbos met uitheemse
bomen en bij de sluis Sint-Andries het merkwaardige punt waar Waal en Maas tegelijk
te zien zijn, in Tiel de Prins-Bernhardsluizen de interesse van uw jongens kunnen
hebben, het kasteel van Doornenburg even interessant is, ook van binnen, als dat
van Hernen, en zowel Nijmegen met omgeving als Arnbem met omgeving zoveel te
bieden hebben, dat ik daaraan de aparte hoofdstukken twaalf en veertien heb gewijd,
waarnaar ik u verwijs. In Rhenen zullen alle kinderen zich wel amuseren met het
dierenpark(met speeltuin en zwembad erbij) en de beklimming van Cuneratoren en
panoramamolen, terwijl meer speciaal voor de jongens het automobielmuseum van
Driebergen en de skelterbaan aldaar en eveneens de Prinses-Irenesluis bij Wijk bij
Duurstede interessant kunnen zijn. Vermelding van de piramide van Austerlitz lijkt
me nauwelijks nodig, maar minder bekend zijn het arboretum, het landbouwmuseum
en de te bestijgen watertoren in Wageningen. Op maandag moet u eens naar
Spakenburg gaan kijken, waar dan de was te drogen hangt in de Zuiderzeewind en
u tevens klederdrachten kunt zien en een boottocht maken. Amersfoort offreert uw
kinderen een dierenpark, de Koppelpoort, de poort Monikkendam, de beklimming
van de Onze-Lieve-Vrouwetoren en het Belgisch monument, en het stokske van
Oldenbarneveldt in het Fléhitemuseum, alwaar ook een oudhollandse kamer en oude
apotheek. 's-Heerenberg heeft een Indiamuseum, Beek ons enige ‘bergmeertje’ (het
Peeske, gevoed door bronnen), het ponydorp Bemmel in het raadhuis de voorstelling
van de reuzen Rhenus en Vahalis, die samen de Rijn groeven, maar bij Pannerden
ruzie kregen en elk huns weegs gingen (Rijn en Waal). Zonder te doen als van
Schaffelaar kunt u in Barneveld de toren gaan beklimmen. Het ponycentrum en de
eiermarkt op donderdag en de pluimveemarkt op woensdag zijn verdere attracties
voor alle kinderen. Ik heb het niet over speeltuinen en natuurbaden. In Nunspeet kunt
u de kinderen het diorama laten zien (VVV-kantoor) en laten spelen in de Zandenplas.
Tussen Kootwijk en Harskamp ligt de recreatievijver Loofles. In Vaassen is zowel
de forellenkwekerij als het kasteel de Cannenburgh (in het park een waterradmolen)
te bezichtigen. Harderwijk biedt tegenwoordig heel wat: verkoop van paling, diverse
boottochten, zeeboulevard, dolfinarium, robarium, busrondritten, panorama vanuit
een molen, nog afgezien van het Veluwemeer, dat u ook vindt bij Elburg, waar het
grappig is om het éne niet-rechte straatje te zoeken dat dit vestingstadje bezit. Of het
tegelmuseum in Otterlo, de museumboerderij en de honderdtien meter lange oven
van de banketfabriek NOBO (op aanvraag) in Ede, en het
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natuurpad in het Loenense bos bij Loenen (alwaar ook de bekende waterval) iets
voor uw kinderen zijn, weet ik niet, maar dat is zeker wel het geval wat betreft het
ontspanningsoord Veluws eiland bij Beekbergen, de echoput van Hoog-Soeren en
het zeer vele dat Apeldoorn de kinderen te bieden heeft: parkbos Berg en Dal,
kristalbad, recreatieoord Malkenschoten en de nu toch vanwege zijn grootte te noemen
speeltuin Prinses-Julianatoren.
Bij Lobith vindt u niet alleen het watersportcentrum de Bijland, maar ook het
interessante punt (Tolkamer) waar de Rijn ons land binnenkomt. Doetinchem heeft
het recreatieoord Groenendaal in petto, met zwembad, kanovijver en speeltuin en in
Hengelo (Gld.) staat een bleekhuisje, bedoeld als een wachthuisje tegen linnendieven,
terwijl uw kinderen de decoratie van de school in het centrum zeker grappig zullen
vinden. Bronkhorst is een miniatuurstadje, dat zeer mooi en steen voor steen wordt
gerestaureerd; in Doesburg moet u het stadswijnhuis de Waag eens binnenstappen.
Winterswijk biedt behalve een strandbad ook een uitzicht vanaf de kerktoren en
Aalten vanaf een watertoren. In Ratum is een (kalk)mergelgroeve in vol bedrijf te
zien en weet u dat u in Ruurlo de grootste natuurlijke doolhof van ons land vindt,
dat Groenlo een schoolmuseum heeft en dat u in Vorden (alwaar ook het bekende
knopenlaantje is) op woensdagmiddag in juli en augustus een fietstocht langs acht
kastelen kunt maken onder leiding van de burgemeester? In Borculo herinneren het
Stormrampmuseum en de huizen in het Cycloonpark (met plaatsnamen die van de
verleende hulp getuigen) aan de cycloon van 1925. Bovendien staat er de bijzonder
interessante museumboerderij de Lebbenbrugge, zoals in Lievelde de Erven Kots
staat. In Markelo kunt u de kinderen pannekoeken laten eten in De Kop'ren Smorre
en in Boekelo is het zoutwaterbad met kunstmatige golfslag een attractie. Een
zogenaamd lös hoes kunt u de kinderen laten zien in het rijksmuseum in Enschede,
in welke stad ook een kinderboerderij en een textielmuseum zijn te vinden en u
boottochten kunt maken naar het zeer aan de bevelen ontspanningspark De Waarbeek
in Hengelo, een der grote trekpleisters van het oosten, met achtbaan, lunapark,
natuurbad enzovoort, zeker iets om te noteren, evenals trouwens de sprookjestuin
De elf Provinciën in Hellendoorn, met lorriebaan, motorbootjes, dwaal- en
sprookjestuin, heel leuk. Elke zaterdagavond wordt in Hellendoorn de week uitgeluid
en dient de straat gekeerd (met de bezem schoongeveegd) te zijn. Het natuurhistorisch
museum in Holten, de ponykampen in Den Ham, de boottrips in Ommen, de grootste
bloemen- en boomkwekerij van Europa in Dedemsvaart (Moerheim), de uitzichttoren
de Koningsbelt in Rijssen, de rozentuinen en waterpartijen van kasteel Twickel in
Delden, het uitzicht vanaf de Kuiperberg bij Ootmarsum, het grote
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monument voor dr. Schaepman en de Kroezeboom van acht meter omtrek op de
Fleringeres, alles bij Tubbergen: u ziet maar of u deze tips gebruiken kunt. Deventer
heeft een kunstijsbaan en aan de Waag hangt de koperen ketel waarin vroeger de
valsemunters werden gekookt. In Zwolle is de Peperbustoren te beklimmen en zijn
Staphorster klederdrachten te zien op de vrijdagse markt. In Emmeloord kunt u per
lift de poldertoren bestijgen. In Urk zijn op maandag de straatjes overspannen met
zwaar torsende waslijnen; u kunt er een vuurtoren beklimmen en op vrijdag varen
de meer dan honderd kotters van de Noordzeevloot binnen. Voor al wat de kop van
Overijssel uw kinderen te bieden heeft verwijs ik naar hoofdstuk 17 en ik ga nu kijken
wat er voor de jeugd tussen zes en zestien jaar leuk is in het

Noorden
Ook hier doe ik een willekeurige greep en streef niet naar volledigheid. In Meppel
kunt u handweverijen voor Staphorster kleding bezoeken, boottochten maken en de
donderdagmarkt (met attracties) meebeleven. IJhorst heeft het recreatiegebied de
Witte Bergen, Ruinerwold een museumboerderij, Ruinen een schaapskudde en
heidemuseum, Diever een uitzichttoren, Frederiksoord de kassen en tuinen van de
hogere tuinbouwschool, Vledder het recreatiecentrum Adelhof, Dwingeloo de bekende
radiotelescoop (rondleiding op vrijdagmiddagen in juli en augustus). In Hoogeveen
gaat op zondagochtenden nog de trommelslager rond, Westerbork heeft de grootste
kei van ons land en bovendien een interessant knipselmuseum, in Wijster kan het
compostbedrijf van de V.A.M. bezocht worden, in Oosterhesselen staat een oude
boerderij waarin volkskunst beoefend wordt en in Schoonoord krijgen in het
openluchtmuseum De Zeven Marken de kinderen een idee van de arme
omstandigheden waaronder men vroeger in Drenthe leefde. In Roden wijs ik u op
de toegankelijke sterrenwacht, in Norg op het Norgerholt, dat van alle Nederlandse
bossen misschien nog het meest op een oerwoud lijkt, in Tinaarloo op het
recreatieoord. Eén hunebed is voor de kinderen wel genoeg, laat dan meteen maar
het grootste zien: in Borger, alwaar ook een museumboerderij en voor de kerk een
rooster om de duivel (of de varkens?) de toegang te beletten. Emmen is voor de
kinderen leuk vanwege het Noorder Dierenpark, de museumboerderij, de boerderij
‘De natuur als kunstenares’ en het moderne, overdekte én openluchtbad, dat ik hier
bij uitzondering noem.
Vier grote toppers heeft het noorden. Ten eerste het jeugdverkeerspark in Assen,
waar uw kleinere kinderen niet weg te sláán zijn (en in Assen staat ook Bartje. En
zijn zusje Lammechien staat in Ruinen!);
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ten tweede de sprookjeshof van Zuidlaren; ten derde Leek met rondvaarten en
landgoed Nienoord met schelpengrot, nationaal rijtuigmuseum, kinderboerderij,
zwembad en spoorwegcentrum; en ten vierde de Menkemaborg van Uithuizen met
doolhof, rosarium, oude keuken en meer leuke dingen. In Paterswolde kunt u naar
de Braak gaan: speeltuin, doolhof, kettingbrug. Sellingerbeetse heeft een recreatiepark
met natuurbad. De boerderijen als paleizen rond Bellingwolde zullen op oudere
kinderen zeker indruk maken. Iets werkelijk vréémds vindt u in de omgeving van
Roodeschool: vóór de huizen staan hokjes waarin men de kinderen opbergt. Veendam
heeft een niet oninteressant veenkoloniaal museum, in Pekela is de aardewerkfabriek
de Hoop te bezichtigen. Het uit praktisch één straat van liefst vijfentwintig kilometer
bestaande Stadskanaal is nog fascinerend óók. In Leens staat aan de weg naar Ulrum
een oude schandpaal (kaak). Zoutkamp organiseert boottrips. Delfzijl heeft een
zoutwaterbad, een zeeaquarium, een uitzicht vanaf de molen Adam en een geselpaal
voor de Farnumse kerk. En in Appingedam steken de huizen aan het Damsterdiep
met hun keukens boven het water uit en vinden de kinderen een marmottenstad,
volières en een kinderboerderij op het landgoed Eikensten. In Kantens vindt u bij de
molen de Grote Geert een zogenaamde sarrieshut, dat is een huisje van een
belastingambtenaar uit de Franse tijd. In de stad Groningen kunt u de kinderen het
paard van Ome Loeks laten zien (station), de Martinitoren laten beklimmen, en de
rozentunnels, de kruidenhof en de zonnewijzer in het Prinsenhof tonen. Wat dunkt
u van het turfmuseum in Oostermeer, het recreatieoord Tropenfauna in Oranjewoud,
alwaar ook een uitzichttoren, de rietvlechtschool in Noordwolde, het ganzenreservaat
in Beetsterzwaag, het veenderijmuseum in Nij-Beets? Een recreatiecentrum de
Roggeberg vindt u bij Appelscha en eveneens een natuurhistorisch museum en een
uitzichttoren. Speeltuinen en zwembaden zijn er ook in deze contreien genoeg, maar
u weet dat ik daarop niet speciaal wijs. Dat doe ik wel op de Fogelsanghstate in
Veenklooster met onder andere kinderspeelgoed, op de Stanniastate in Oenkerk met
zonnewijzer en landbouwmuseum, op het openluchtmuseum met windmolens in
Rijperkerk, op de Vijversburg met uitzichttoren, kassen, grot en volière in
Zwartewegsend, op de Heringastate in Marssum, op het rijksproeftuinbedrijf in
Sint-Annaparochie en het recreatiecentrum aan het Sneekermeer in Terhorne. In
Leeuwarden kunt u de kinderen de scheve Oldenhove laten beklimmen, het standbeeld
van de koe laten zien (Zuiderplein), het pannekoekhuisje (Grote Hoogstraat), de
pottenbakker in het Molenaarshuisje en de vrijdagse veemarkt, en u kunt ze laten
spelen in het recreatiecentrum de Kleine Wielen. Weet u, dat Lemmer een speciaal
voor de kinderen geschikt strandbad heeft, maar Hindeloopen even-
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eens, en dat in Hindeloopen aan de haven een leugenbank staat met babbelende
oudjes en er troepen kalkoenen door de straten lopen? Die zijn er hier honderd per
inwoner. Over de rondvaarten die over de Friese meren vanuit diverse plaatsen
georganiseerd worden, spreek ik niet, maar het is u bekend dat in Bolsward een molen
te bezichtigen is, in Joure de werkplaats van een Friese klokkenmakerij, in Workum
(waar ook het recreatieoord it Soal) de schuurkerk Vermaninge en een
aardewerkfabriek? Hebben uw kinderen in Franeker het planetarium van Eise Eisinga
al gezien? In Oostmahorn het expositiegebouw van de Lauwerszeewerken (ook
boottrip daarheen), in Wieuwerd de mummies? Bent u met hen al naar het
recreatieoord bij Makkum geweest of het fietsenmuseum in Oudeschoot? Hebt u ze
al eens laten eten in het schiprestaurant de Alve Marren in Langweer? Hebt u ze
Sloten al laten zien, het piepkleine stedeke met het gemeentelijk waslijnbedrijf? Ik
heb gezwegen van stranden, zwembaden en speeltuinen, ik heb maar een keuze
gemaakt, maar u bemerkt wel dat ons land wemelt van leuke dingen voor uw kinderen.
Dat er mogelijk tussen het moment waarop ik dit overzicht neerschrijf en dat waarop
u het leest, iets gewijzigd is, zult u me niet kwalijk nemen. In ieder geval: u bemerkt
dat u in ons land voldoende dagtrips kunt maken, waarbij ook de kinderen aan hun
trekken komen.
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23 Voor de studerende jeugd
zijn er in ons land diverse dingen te zien, die betrekking hebben op wat die jeugd op
de middelbare scholen te horen en te bestuderen krijgt. Punten dus, die direct
aansluiten bij hun studie en waarvan men toch eigenlijk verwachten mag dat een
studerende tiener er iets van af weet. Ik heb daarom een lijst samengesteld van
bezienswaardigheden die uw studerende kinderen mijns inziens gezien moeten
hebben. Ze sluiten prachtig aan op de studiestof van hun scholen. Met behulp van
deze opgave kunt u leuke en vooral leerzame dagtrips samenstellen en zo het
aangename met het nuttige combineren, niet alleen voor uw oudere kinderen trouwens,
maar beslist ook voor uzelf. Punten als het Rijksmuseum in Amsterdam en de
Rotterdamse havens noem ik niet eens meer, omdat kennis daarvan al zonder meer
bij de studerende jeugd mag worden ondersteld. Verder wijs ik erop dat u natuurlijk
niet moet proberen om in één vakantie al het onderstaande te gaan zien. Maar in de
loop van de schooljaren zou een studerend kind het navolgende, lijkt me, minimaal
gezien moeten hebben.
Om enig inzicht te krijgen in onze kunst en kunsthistorie is een bezoekje aan het
Rijksmuseum in Amsterdam of het Mauritshuis in Den Haag
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of Boymans in Rotterdam vanzelfsprekend, maar ook aan de romaanse kerk van
Sint-Odiliënberg (al kunt u daarvoor ook Susteren nemen of de
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Maastricht) en ter vergelijking aan de gotische
Sint-Janskerk van Den Bosch. Verbaas u niet, als de jeugd het simpele romaans meer
zal waarderen dan de gotiek. De vergelijking is dan verder uit te spinnen door ook
eens naar een hypermoderne kerk te gaan kijken en daarvoor kunt u nemen die van
Malden bij Nijmegen of van Elsendorp in de Peel. De gebrandschilderde ramen in
de Sint-Janskerk van Gouda horen zeker in deze opgave thuis. En wat de musea
betreft: de werken van Vincent van Gogh in het Kröller-Müllermuseum in Otterlo
moogt u uw kinderen evenmin onthouden als een bezoek aan het Van Abbemuseum
in Eindhoven, met onder andere werken van Picasso, Zadkine en Braque, terwijl ook
de deuren van het Stedelijk Museum in Amsterdam wel een of twee keer mogen
opengaan.
Meer aandacht dan aan de kunst wordt op de scholen geschonken aan de
geschiedenis, maar in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden wordt de kinderen
de vaderlandse geschiedenis even duidelijk als uit de schoolboekjes, terwijl ze er
bovendien veel inzicht krijgen in de Egyptische, Grieks-Romeinse beschaving
enzovoort.
Enkele grote stappen door de geschiedenis van ons land nemend, wijs ik erop dat
de kinderen bij Peest in Drenthe (Noordseveld) iets kunnen zien van onze alleroudste
historie: grafheuvels uit het stenen, bronzen en ijzeren tijdvak en resten van een
Romeinse legerplaats bovendien. Het bekijken van hunebedden is wel onvermijdelijk,
zo niet voor de geschiedenis dan toch wel voor de geologie (zwerfstenen uit het
glaciaal), en ik zou die van Havelte gaan bekijken. Verscheidene eeuwen worden
omspannen door het mijns inziens beste provinciaal museum van ons land, het Friese
Museum in Leeuwarden waar iedereen zijn afkeer van musea kan overwinnen. Een
van de slechts twee librijes van Europa (de andere vindt u in Praag) ziet u in Zutphen,
bedoeld als studiezaal voor geestelijken en leken, met aan ketens gebonden
handschriften. Ze hoort evengoed bij mijn lijst als het kastelenmuseum in het Gelderse
Rozendaal, waar de jeugd maquettes vindt van veel binnen- en buitenlandse kastelen
en wordt ingelicht over het leven rond de middeleeuwse burchten. Willem van Oranje
werd in 1584 in Delft vermoord: het kogelgat bij de trap in het Prinsenhof in Delft
is nog te zien, evenals andere herinneringen aan de tachtigjarige oorlog. In het slot
Loevestein werd Hugo de Groot door Maurits gevangen gezet, maar hij wist er in de
boekenkist te ontvluchten. Het vrijwel ongemeubileerde en kale kasteel geeft de
jeugd bovendien een goed idee van een grimmig middeleeuws slot. Over de
zeventiende en achttiende eeuw wordt veel verteld, maar hoe
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zag een deftig grachthuis er in die tijden eigenlijk uit? Het Van Brienenhuis aan de
Herengracht 284 in Amsterdam geeft daarvan een indruk.
Deze tijd en vroeger tijden herleven ook bij een bezoek aan het Muiderslot, het
best bewaarde kasteel van de Noordelijke Nederlanden. Hier werd Floris V gevangen
gehouden, hier verbleef de dichter Hooft, die er zijn Muiderkring vestigde. Het
interieur is geheel in de zeventiende-eeuwse stijl gehouden. Anders, maar toch even
interessant, is in Borculo het boerderijmuseum de Lebbenbrugge, een compleet
ingerichte boerderij, die een beeld geeft van de oude Saksische cultuur. Hoe men
omstreeks 1900 in Drenthe leefde, leert het openluchtmuseum in Schoonoord, dat
op de jeugd uit de welvaartsstaat wat shockachtig werkt. Voor een complete
tegenstelling gaat u dan naar het kasteel De Haar in Haarzuilens, waar het bewoonde,
maar te bezichtigen interieur u perplex doet staan: ongelooflijk dat zo iets vandaag
aan de dag in Nederland bestaat, een dergelijke luxe, een dergelijk raffinement. En
vanzelfsprekend dienen alle kinderen het oorlogsmuseum in Overloon gezien te
hebben, niet het park, maar de tweede zaal, die een stil-makend overzicht geeft van
ons land in de jaren 1940-'45.
Het moderne Nederland heeft diverse aspecten. Een beeld van ons
waterbouwkundig kunnen de kinderen krijgen in het museum Cruquius in Heemstede,
waar ook een maquette van Nederland als polderland staat. Natuurlijk moet het
expositiegebouw van de Zuiderzeewerken in Lelystad eens bezocht worden en de
Deltaschouw in Hellevoetsluis. Om van die Deltawerken iets te begrijpen kan het
verder nuttig zijn een boottrip te maken vanuit Rotterdam, Dordrecht, Willemstad,
Hellevoetsluis enzovoort, maar het lijkt me minstens zo instructief om een bezoek
te brengen aan het Hellegatplein en de Grevelingendam en zeker ook aan de afsluitdam
van het Veersche Gat, alles zéér imponerend. Dat het Botlek- en Europoortgebied
op het program behoren te staan, spreekt wel vanzelf. Het interessantst is, wanneer
u eerst gaat kijken naar de complexen van Pernis, de raffinaderijen en de
olieopslagplaatsen dus, en daarna verder rijdt naar Botlek en Rozenburg, een van de
leerzaamste economische trips die in West-Europa te maken zijn.
Onze economische activiteiten spelen zich echter niet alleen in het Delta- en
Europoortgebied af. De sluizen van IJmuiden, al kunt u die ook vervangen door de
sluizen van Tiel of Born, met een tocht daarover en dan langs het Noordzeekanaal
en de hoogovens; de binnenhaven van Maasbracht, de drukste van ons land; die van
Stein, na Duisburg de grootste van Europa; de complexen van de staatsmijnen, het
best te bekijken bij de Mauritsmijn in Geleen; de olieboringen bij
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Schoonebeek; de Philipsfabrieken in Eindhoven. Ik vind dat een studerende jongen
of meisje dat allemaal gezien moet hebben. Ik zou zelfs nog méér willen noemen.
De werking van het interlokaal telefoonverkeer en van de televisie wordt duidelijk
uiteengezet in het PTT-museum in Den Haag. In Zuidbroek is de scheepswerf te
bezichtigen waar coasters worden gebouwd. Ik aarzel om de honderdtien meter lange
oven van de banketfabriek in Ede of de werking van het compostbedrijf V.A.M. in
Wijster te rekenen tot de punten die de jeugd gezien moet hebben, maar ik aarzel
niet waar het de bloemenveiling van Aalsmeer betreft, de groenteveiling in Broek
op Langendijk en de veemarkt in Den Bosch. En de radiotelescoop in Dwingeloo
zet ik evengoed op het lijstje als het bijwonen van een ‘les’ in de astronomie in het
planetarium van de Haagse Courant in Den Haag. Op min of meer aanverwant terrein
ligt het bezoek aan het Museum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen in
Leiden.
Maar daarmee kom ik op een heel andere groep punten, die ik samenvat onder
overige musea, waarbij het eerste woord u eraan herinnert dat hierboven óók al musea
werden genoemd. Zowel het Rijksmuseum voor Volkenkunde, in Leiden wederom,
als het museum voor Land- en Volkenkunde in Rotterdam en het Afrikamuseum in
Berg en Dal sluiten uitstekend aan bij de studie van de jeugd. Meer in concreto bij
het vak aardrijkskunde doet dat ook het Rijksmuseum voor Geologie in Leiden,
natuurlijk het bekende Openluchtmuseum bij Arnhem, maar ook de bijzondere
collectie fossielen in de oudheidkamer van Vriezenveen. Op het terrein van de
natuurlijke historie of biologie vind ik beslist nodig het bezoek aan het museum
Natura Docet in Denekamp, het zeeaquarium in Scheveningen, het Natuurhistorisch
Museum in Maastricht, ook vanwege de botanische tuin en de fossielen, het
Natuurhistorisch Museum in Groningen, vooral vanwege het overzicht van de
dierenwereld in ons land, het Ehrensteinmuseum in Kerkrade vanwege de
vogelverzameling, en het zeer leerzame museum Piet Bos in Holten.
Op het gebied van natuur en landschappen, waarbij ik deze woorden in ruime zin
gebruik, zou ik een studerend kind in elk geval het navolgende laten zien. Tegenover
Pannerden bevindt zich het punt waar Rijn en Waal uit elkaar gaan, het punt dat in
alle schoolboekjes staat vermeld. En dat laatste geldt ook voor Tolkamer bij Lobith,
waar de Rijn ons land binnenkomt, waar eens de Bataven op hun vlotten ons land
kwamen binnengevaren, en waar u nu vindt het Singapore van de rivier: passage van
schepen, proviandzaken, douanes. Ik blijf inhet oosten des lands, denk aan de
stuwwallen uit het Rissglaciaal van de geologieles en zou mijn studerend kind dan
de heuvelrug tussen Holten en Nijverdal laten zien en dan meteen ook het erosiedal
in
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het landgoed Niemendal. Op de lijst zet ik ook het natuurpad in het Loenense Bos
bij het Gelderse Loenen. En omdat de landschappen Veluwe en Betuwe tot de
vanzelfsprekenheden behoren waarover ik in dit hoofdstuk niet eens práát, ga ik nu
noordwaarts om in Oostmahorn het expositiegebouw van de Lauwerszeewerken te
bekijken en er de boottrip te maken naar het werkeiland, om vanaf de dam in Holwerd
de Waddenzee te zien, om ons enige hoogveenreservaat te bekijken, namelijk het
Fochteloërveen bij Appelscha, en zeker ook om kennis te maken met de veenkoloniën,
zeer interessant, zeer instructief voor de studerende jeugd.
Nodig vind ik verder dat de leerlingen de Vecht gezien hebben, met de sfeer en
de landhuizen uit de achttiende eeuw, maar ook onze mooiste droogmakerij, de
Beemster, waaraan de naam van Leeghwater is verbonden; ook het glazen landschap
van het Westland, ons belangrijkstetuinbouwgebied; ook het typisch Hollandse
rivierenlandschap, waaroe ik dan het liefst de Waaloever zou volgen tussen
Gorinchem-Zaltbommel-Tiel. De jeugd uit de landprovincies leert over de duinen,
maar zal zich die pas goed kunnen voorstellen, wanneer ze de weg tussen Bloemendaal
en Zandvoort heeft bereden. En wat die jeugd leert over polders, gemalen en
boezemgebieden, wordt ze duidelijk, wanneer u op een zaterdagmiddag in juli of
augustus gaat wandelen langs de dan draaiende molens van Kinderdijk en ook de
brochure bestudeert die u dan mee krijgt. En wat verder nog instructief is: de boottocht
over de Westerschelde, bijvoorbeeld van Terneuzen naar Hoedekenskerke; een
rondvaart vanuit Drimmelen, Lage Zwaluwe, Gorinchem of Dordrecht door de
Biesbosch, een voor westelijk Europa uniek landschap; een tocht door het
Peellandschap tussen Helenaveen en Liesel; en een bezoek aan de Heimansgroeve
bij Epen, waarbij men dan tevens kennis maakt met het enige heuvellandschap dat
we in Nederland hebben. Om een overzicht te krijgen van ‘het land waarin wij wonen’
zouden mijns inziens de jongens en meisjes van het voortgezet lager, middelbaar en
voorbereidend hoger onderwijs zoveel mogelijk van genoemde landschapsvormen
en landschapspunten gezien moeten hebben.
Welke steden en dorpen zou ik de studerende jeugd laten zien? Ik heb er al bijna
honderd genoemd, als ik wees op een bepaald facet of een bepaald gebouw; nu bedoel
ik de plaats als zodanig. Vanzelfsprekend heeft men de binnenstad van Amsterdam
gezien (góéd gezien, en dat kan alleen nog op zondagochtend), de kern van de Haagse
binnenstad rond Vijverberg en Lange Voorhout, het moderne centrum van Rotterdam.
Maar beslist belangrijk acht ik ook Delft en evenzo de binnenstad van Amersfoort,
een der fraaiste en meest piëteitvol geconserveerde van heel Nederland, met de
Koppelpoort als de meest com-
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plete middeleeuwse binnenkomst van welke Nederlandse stad ook. Het nabije
Spakenburg zou ik in de lijst van plaatsen opnemen om redenen die men er op
maandagochtenden zelf ontdekken zal. Zo eveneens de rivierzijde van Dordrecht:
Hooikade, Nieuwe Haven, Wolwevershaven en Groothoofdspoort, met Europa's
drukste rivierenkruispunt. Zo ook het Rapenburg in Leiden, humanistisch,
renaissancistisch. Zo ook Enkhuizen om te weten wat een klinkklare zuiderzeestad
is, en Willemstad om een idee te krijgen van een perfect bewaard gebleven
zeventiende-eeuws vestingstadje.
Voer voor jonge socioloogjes is het Friese Drachten en om de agrarische interesse
aan te moedigen kunt u dan het nabije Rottevalle gaan bekijken, dat de eretitel
‘modeldorp voor de landbouwgemeenschap’ heeft gekregen. Zeer instructief is ook
het bekijken van de diverse dorpen in de Noordoostpolder om zo de uiteenlopende
bouw en aanleg van die dorpen te vergelijken. Tenminste, lijkt me, zou men dan
Nagele moeten kennen, een experiment van ‘de Acht’, een groep van de meest
vooruitstrevende architecten, die hier een dorp bouwde als een rechthoek rond een
centrale ruimte, een soort erf met voetpaden. Zonder meer nodig is een bezoek aan
de Flevopolder met enkele van de piepjonge dorpen aldaar. Om dan te bemerken dat
ook oude en historisch gegroeide dorpen zéér mooi kunnen zijn, kunt u niet beter
doen dan enkele Drentse esdorpen te bezoeken. Kiest u maar uit Taarlo, Zeijen,
Langelo, Anderen, Gaasteren of Anlo. De jeugd maakt zich weleens een voorstelling
van een ideaal gebouwd dorpscentrum. Welnu, in deze dorpen vindt men zo'n centrum.
Op de lijst van plaatsen zet ik ook Eindhoven, als voorbeeld van een moderne
fabrieksstad met diverse hypermoderne gebouwen en woonwijken, en zet ik Maastricht
als de meest buitenlands aandoende stad van ons land, die haar brug kreeg van de
Romeinen, haar aanzien van de Germaanse keizers, haar kathedraal van een Belgische
bisschop en haar theater van de koning van Frankrijk; de stad die op dezelfde
breedtegraad ligt als Duinkerken.
Zo heb ik dus zevenentachtig punten genoemd, die de jeugd in de loop van haar
schooljaren wel mag leren kennen en die bij haar studie en vorming aansluiten.
Mogelijkheden tot het samenstellen van dagtrips door en met studerende tieners zijn
daarmee in groot aantal gegeven.

L. van Egeraat, Gezinsuitstapjes in Nederland

141

24 Waar gaan we eten onderweg?
Het is voor moeder niet gezellig om na afloop van een dagtrip thuis nog te moeten
koken. Het feit dat ze dit níét hoeft te doen is voor haar een der prettigste dingen.
Voor héél het gezin kan zo'n etentje trouwens een der fijnste dingen van de dag
worden. Ik ga u een aantal restaurants noemen, die naar mijn ervaring en mening om
een of andere reden voor u en de uwen geschikt zijn, waarbij ik bij voorbaat opmerk
dat er méér zijn dan ik noem. Ook is het mogelijk dat een restaurant in kwaliteit
achteruit gaat of dat het verdwijnt.
Heel apart maaltijden kunt u in De heer van Jericho in Heerbugowaard, maar u
moet dan tevoren opbellen én een echte fijnproever zijn. In Broek in Waterland is
Neeltje Pater een hoogst origineel restaurant, met als specialiteit gestoofde en
gebakken paling. In Alkmaar heeft restaurant Victory kaasspecialiteiten. Een eigen
sfeer heeft restaurant De la Course op het circuit van Zandvoort, waar de bediening
op het panoramaterras van het wolkenkrabberhotel Bouwes minder grandioos is dan
het vergezicht. Boekenroode in Heemstede is goed en wie het simpeler zoekt stapt
naar de viskramen in IJmuiden. Heel mooi in de duinen tussen Zandvoort en
Bloemendaal gelegen is De Bokkedoorns, terwijl ik in Haarlem zelf het liefst bij
Brinkman binnenstap (Grote
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Markt) of in het Zweeds restaurant Het Bolwerk aan het Kennemerplein. Eigenaardig
genoeg heeft ons gezinnetje het altijd moeilijk gevonden om in Amsterdam iets
geschikts te vinden, totdat we de menu's van het Euromotel aan de weg naar Utrecht
ontdekten. Te noteren zijn echter ook het Apollohotel, Châlet Suisse (Leidseplein)
en als aardigheid de piepsmalle Groene Lanteerne aan de Haarlemmerstraat. In
Oud-Leusden komt het gelijknamige café-restaurant in aanmerking, in Amersfoort
is de Witte zeer goed, maar voor kinderen Sint-Joris aan de Lange Gracht leuker.
Zowel motel Bunnik als motel Maarsbergen vind ik geschikt. In Utrecht kunt u
pannekoeken eten in de Muntkelder. Soesterberg heeft het goede restaurant het
Zwaantje en pannekoeken kunt u ook eten in de landelijke herberg van Lage Vuursche.
In het park van Huize Doorn bevindt zich het rastaurant Oranjerie, in Harmelen het
originele restaurant Commanderij Kloosterhoeve. In Rotterdam vind ik Châlet Suisse
(in het park bij de rivier) héél fijn en het veel simpeler Hoki-Poki aan de 1e
Middellandstraat uitstekend voor gezinnen met kinderen. Goed is ook De drie
Kolommen in Aalsmeer, terwijl Europoort aan de Maasboulevard in Schiedam een
mooi uitzicht biedt en Maassluis in de Ridderhof een boerderij-restaurant heeft.
Buitengewoon prettig wordt u ontvangen in de Nachtegaal te Lisse, aan de weg naar
Hillegom. Een der beste restaurants van ons land is Beukenhof in Oegstgeest, maar
met kinderen kunt u wellicht beter naar Bijhorst in Wassenaar rijden. Te Kinderdijk
kunt u maaltijden in het gelijknamige restaurant aan de Noord en bij de molens en
vergeet vooral niet om in Gorinchem naar het restaurant op de bovenste verdieping
van de torenflat te gaan. In Gouda kunt u eens binnenstappen in de Zes Sterren
(Achter de Kerk) in een kelder van een zeventiende-eeuws huis, in Den Haag kunt
u bij Harrisons (Spuistraat) een snel en goedkoop hapje nemen of naar het motel
Hoornwijck (Rijswijk) of het boerderij-restaurant Hoogwerf (terzijde van
Benoordenhoutseweg) gaan. In Hilversum kunt u met kinderen misschien het best
naar Bus aan de Groest gaan, in Leiden wijs ik u op Oudt Leyden aan de Steenstraat.
Mag ik bij dat alles nog opmerken, dat bij de vermelding van al deze adressen geen
sprake is van betaalde reclame, in welke zin ook, en dat ik ze zuiver dóórgeef als
‘ónze’ adresjes?
In Zierikzee kunt u palingbroodjes, in Philippine mosselen proeven. Goes heeft
een eenvoudig, maar goed restaurant Terminus. Het Caisson vindt u aan de grote
weg bij Kapelle-Biezelinge. In Veere kunt u maaltijden in de Campveerse toren, in
Middelburg in de Huifkar (zeegerechten), in Vlissingen in Britannia. De
stationsrestauratie van Roosendaal heeft speciale kindermenu's. In Breda zoudt u
het motel aan de uitvalsweg naar Rotterdam kunnen kiezen of anders Marken-
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dael bij kasteel Bouvigne, in Baarle-Nassau kunt u de Engel nemen, maar er gaat
niets boven het prettige en excellente Riche in Tilburg, voor mij het beste restaurant
van het zuiden, zo niet van ons land en zéér sterk aan te bevelen. Haantjes eten kunt
u in 't Withof in Teteringen of de Jonge Hertog in Oisterwijk (weg naar Moergestel).
De Witte in Vught is voor gezinsmaaltijden eveneens geschikt. Wanneer in u de
Meierij in streeksfeer wilt eten, ga dan in Den Dungen naar het restaurant van boer
Goossens tegenover de kerk of naar hotel Weltevreden in Berlicum. Voor een
Brabantse koffietafel kunt u terecht in Groot Speyck te Oisterwijk en niet te vergeten
in de Efteling bij Kaatsheuvel. Een bijzonder aardige, landelijke herberg is de
Bokkenrijder in het landgoed de Utrecht bezuiden Hilvarenbeek. Silveren Seepaerd
in Eindhoven, Barendsma in Heeze: ook deze restaurants in Brabant zijn geschikt.
In Venlo kunt u National nemen, in Sittard de Prins, in Reuver vindt u het
restaurantkasteeltje De Waterloo, in Voerendaal, Zuid-Limburg, de molen
Vrouwenheide. Het gelijknamige restaurant in De Plasmolen is goed. De Betuwe
heeft verschillende eenvoudige, maar in hun soort goede restaurants, steeds met
specialiteiten: Sprokkelenburg in Bemmel (chicken hawai), de Klok in Gendt
(nasigoreng), het Waalhotel in Ochten (piepkuiken Bonne Femme), Wapen van Elst
(koffietafel) en In de Ommelande (uitsmijter speciaal) in Elst, 't Veerhuis in Driel
(goelasj) en het stationshotel in Zetten (pannekoeken). In Kerk-Avezaath kunt u de
Hamsche Brug proberen. Snel, goedkoop en niet gek eet u in het wegrestaurant De
Lucht bij Zaltbommel. Voor wild en gevogelte kunt u terecht bij Bakker in Vorden.
In Arnbem kiezen wij tussen het motel, Rijzenburg (ingang Hoge Veluwe), Haarhuis
(Stationsplein), Groot Warnsborn (Bakenbergseweg) en herberg de Hanekamp in
het Nederlands Openluchtmuseum.
In Laren tip ik u de Witte Bergen; voor paling kunt u terecht in Meerzicht in
Spakenburg. Aan de Hoevelakenseweg in Barneveld staat het restaurant Kippen en
Eieren, en het restaurant Stichtse Oever in Rhenen geeft ‘het ei op 1001 manieren’.
In Winterswijk kunt u eten in een oliemolen (Oliemölle), in Harderwijk in de molen,
in Hummelo in restaurant De gouden Karper (haantjes). Wie in Apeldoorn is, kan
het best bij Bloemink binnenstappen (Loolaan). Een hoogst origineel ingericht geval
is d'Ouwe Stee in Vierbouten (specialiteit: Melkmeid), maar daar moet ook Mallejan
genoemd worden, evenals trouwens Het Roode Kooper bij Leuvenum. In Bennekom
staat het boerderij-restaurant De ouwe Schouw, in Epe staat de Veldhoeve. In Deventer
kunt u op de Brink de koekwinkel van Bussink bezoeken, waar u koek eet bij een
kop koffie. In Belt- en Schutsloot staat ook een boerderij-restaurant en wel De
Kraggehof. In Vasse is de watermolen in de buurtschap Mander ingericht als
restaurant. Karakteristiek ingericht
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is de Kop'ren Smorre in Markelo, waar uw kinderen onder andere pannekoeken
kunnen eten. In Spier wijs ik u op restaurant Boshoeve en wie een Drentse koffietafel
wil nemen gaat naar Bieze in Borger, terwijl Steffens in Schoonebeek u pannekoeken
offreert. In Gieten tip ik restaurant Braams, bij Zeegse het restaurant Levohoeve en
in Paterswolde het Familiehotel, waarbij ik meteen opmerk dat zowel de Levohoeve
als het Familiehotel uitstekend geschikt is voor een wat langer verblijf, voor wie van
hieruit het noorden eens wil gaan verkennen. Datzelfde geldt trouwens ook voor
Ekenstein in Appingedam en voor Boschhuis in Ter Apel. Wie in Winschoten komt,
kan bij Dommering binnenstappen en in Bellingwolde in de antieke gelagkamer van
Reiderland. In Haren noem ik Châlet Grillon, in Uithuizen de Menkemaborg, in
Heerenveen het motel aan de rotonde, in Drachten het motel aan de autosnelweg, in
Beetsterzwaag natúúrlijk het voortreffelijke, maar niet goedkope Lauswolt, in
Hardegarijp het eenvoudiger bedrijf van het bekende v.d. Valksconcern, in
Eernewoude Princenhof en in Langweer het schiprestaurant de Alve Marren. Ik heb
maar een greep gedaan, u kunt en zult zelf veel méér geschikte adressen kunnen
ontdekken, uw smaak en waardering zijn wellicht niet de mijne, uw budget zal ruimer
of krapper zijn, maar in elk geval zijn bovenstaande adressen onze eigen vaste
steunpunten tijdens onze dagtrips door Nederland.
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25 En weet u...
- Dat u fietstochtjes in Nederland o.a. beschreven vindt in het boekje ‘Fietsen in
Nederland’, samengesteld door Fuchs en Simons en in de boekhandel verkrijgbaar?
- Dat u uw Engelssprekende buitenlandse vrienden, kennissen en familieleden
misschien kunt dienen met het boek ‘Guide to the Netherlands’, samengesteld door
de schrijver van het boek dat u nu in handen hebt, en verkrijgbaar in de boekhandel?
- Dat u bij de ANWB kunt verkrijgen: a. de toeristenkaarten op schaal 1:100.000
van de diverse Nederlandse streken, kaarten die ik al enkele malen noemde en die
onmisbaar zijn bij het uitstippelen van uw dagtrips; b. de door mij al meermalen
geadviseerde boekjes ‘Per auto en te voet’; c. de beschrijving met kaart van een heel
reeksje toeristische routes die bewegwijzerd zijn; en d. mooie kaarten en
beschrijvingen van de zogenaamde voetspoorwandelingen in diverse van onze
bosgebieden?
- Dat er in Zeeuwsch-Vlaanderen badplaatsen zijn, waar u de eerste week van
augustus de zee nog kunt zien en u zich niet bij elk omdraaien op uw badhanddoek
behoeft te excuseren met ‘Verzeihung’?
- Dat u meer dan honderdveertig autotrips in Nederland beschreven
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vindt in het boek Autotrips door Nederland, samengesteld door de schrijver van het
boek dat u nu in handen hebt en verkrijgbaar in de boekhandel?
- Dat Waver, Winkel en Gein prachtige binnenwatertjes zijn onder de rook van
Amsterdam, waarlangs u niet hard kunt rijden, maar wel genieten?
- Dat u in de driehoek Neder Langbroek, Werkhoven, Cothen het zeer ongekende
en curieuze gebied van de weteringen vindt, een streek van langgerekte watertjes,
bruggetjes, weilanden en oude, deels vervallen kastelen, buitengoederen en
roofriddersnesten, een stille oase op korte afstand van de autosnelwegen?
- Dat naar beweerd wordt het torentje van Oud-Leusden precies op het geografisch
middelpunt van Nederland zou staan?
- Dat de rode Michelingids Benelux, in de boekhandel verkrijgbaar, een goede
handleiding is bij het zoeken naar voor u geschikte restaurants?
- Dat door de provincie Utrecht de honderd kilometer lange heuvelrugroute is
uitgezet en bewegwijzerd, een tocht die beschreven is op een vouwblad dat u gratis
bij alle ANWB- en VVV-kantoren kunt krijgen en die voor elk lid of lidje van het gezin
iets interessants te bieden heeft?
- Dat ik een der mooiste en meest karakteristieke routes in ons land de
vijfenzeventig kilometer lange verbinding Vianen-Amsterdam vind, die als volgt
loopt: Vianen - aan noordzijde Lekbrug de wegwijzers volgen naar Lopikerkapel bij wegwijzer 4514 richting Lopikerkapel aanhouden - even verder níét de wegwijzer
doorgaand verkeer volgen, maar de dijk aanhouden en zo naar Jaarsveld rijden enkele tientallen meters voorbij het plaatsnaambord rechts de dijk af gaan - op de
T-kruising rechts afslaan - op de voorrangsweg (bij wegwijzer, klok en school)
eveneens rechts afslaan - bij wegwijzer 4550 links afslaan in de richting Polsbroek
en langs de kostelijke Benschopper Wetering - verderop de wegwijzers naar
Oudewater aanhouden - in het centrum van het stadje de geelrode aanduiding
Linschoten volgen langs de eveneens kostelijke Lange Linschoten - in Linschoten
rechtuit door het dorp rijden en zo naar Woerden - voorbij het station van Woerden
rechts de wegwijzers naar Kamerik aanhouden - in Kamerik rechtuit rijden en ook
in Kanis - bij wegwijzer 863 óver de brug rechts afslaan en dan meteen links
aanhouden (wegwijzer richting Wilnis) - in Wilnis rechtsaf de wegwijzers naar
Vinkeveen volgen - hier doorrijden tot het viaduct en daar de wegwijzers richting
Utrecht volgen - na de Vinkeveense Plassen en vlak voor het viaduct van de
autosnelweg links afslaan, maar over de éérste van de twee wegen die hier naar links
gaan, dat is dus over de smalle weg bij
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wegwijzer 4601 - na geruime tijd, bij wegwijzer 4591, links afslaan volgens de
aanduiding Stokkelaarsbrug (voor auto's mogelijk, als u maar rustig rijdt) - bij een
gehucht en een huis met de spreuk Time is Money letten op het houten wegwijzertje
en daar rechts afslaan in de richting Ouderkerk - en zo naar Amsterdam? Weet u, dat
ik aan deze trip geen afzonderlijk hoofdstuk heb gewijd, omdat ze voor kinderen niet
erg interessant is, maar dat ze verder een der mooiste is die ik u kan suggereren?
- Dat de ANWB een boekje ‘Musea in Nederland’ heeft uitgegeven, waaruit u ook
leuke musea voor uw kinderen kunt puren?
- Dat Mijnsheerenland een der mooiste dorpen van Zuid-Holland is?
- Dat het hoogst interessant is, ook voor kinderen, om vanuit Rotterdam eerst naar
Pernis te rijden en daar dan verder de wegwijzers naar Botlek en Europoort te volgen?
En dan over de afsluitdam in de Brielsche Maas door te stoten naar Den Briel,
Rockanje en Hellevoetsluis?
- Dat u bij de vvv Oostelijk Flevoland in Dronten een vouwblad kunt aanvragen
met toertips in deze polder, vermelding van alle bezienswaardigheden, koolzaadroute
en duidelijke kaart?
- Dat Evert Zandstra de recreatieve mogelijkheden van Drenthe beschreven heeft
in zijn boek ‘Vakantie in Drente’?
- Dat u bij de vvv te Almelo een boekje kunt krijgen met autotrips door Twenthe?
- Dat u bij de Shell, postbus 69, Den Haag, een boekje kunt krijgen met
bromfietstochtjes door ons land?
- Dat in Zeeuwsch-Vlaanderen een kreken-toeristentocht is uitgezet, waarvan u
beschrijving met kaart kunt krijgen bij de vvv Oostburg?
- Dat uw kinderen het waarschijnlijk heel interessant vinden om kriskras langs de
kassen van het Westland te toeren?
- Dat u dat laatste echter ook per fiets kunt doen, nu de ANWB daar een
Westlandroute voor fietsers en bromfietsers heeft bewegwijzerd?
- Dat u bij de vvv Oisterwijk een folder kunt krijgen met autotoertjes in de
omgeving van dit vennendorp?
- Dat er vier routes in het Gelderse rivierengebied zijn uitgezet, de
Betuweroute-oost, de Betuweroute-west, de Maas- en Waalroute en de
Bommelerwaardroute, en dat u hiervan bij diverse VVV'S, onder andere die van het
Gelders rivierengebied, gemeentehuis te Dodewaard, een folder met kaart en
beschrijving van Bert Garthoff kunt krijgen?
- Dat u voor dagtrips per fiets vooral moet denken aan Drenthe en dat u dan bij de
Drentse VVV te Assen het boekje ‘Rijwielroutes in
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Drente’ zou moeten aanvragen?
- Dat er in ons land nog dorpen zijn waar totaal niets gebeurt, Waterlandkerkje in
Zeeuwsch-Vlaanderen onder andere, en dat deze dorpen een bezienswaardigheid
worden in deze tijd van superbenzine, 59-cm-beeldbuizen, Nederland- (o nee, pardon:
Randstad-Holland-) Festivals, en rondvaartboten?
- Dat u de kinderen bij het raadhuis van Baarland op Zuid-Beveland kunt wijzen
op de daar aangebrachte flesvormige stenen, die destijds om de hals van
kwaadspreeksters werden gehangen?
- Dat de plaats Borssele op Zuid-Beveland gebouwd is in de vorm van een grote
rechthoek, met rechte straten en rechthoekige bouwblokken, alles naar ontwerp van
Simon Stevin?
- Dat bij de Brabantse VVV-kantoren een vouwblad met routebeschrijving kunt
krijgen van de Vierseizoenenrit, die voert door het centrale deel van deze provincie?
- Dat u in Rumpt, in de Betuwe, eens de achterzijde van het kerkje moet opzoeken,
waar een asfaltweg loopt, met op nummer 23 een huis dat de kinderen leuk zullen
vinden?
- Dat Gaanderen een goed bewaard en karakteristiek Achterhoeks dorp is?
- Dat het museum Nairac in Barneveld interessant is voor wie kennis wil nemen
van de verschillende beschavingen die de Veluwe in de loop der tijden gekend heeft?
- Dat de plaats Eemnes van het Gooi gescheiden is door de Gooiersgracht, die de
erfgooiers hebben afgegraven om hun gebied af te bakenen, en dat de wal en de
greppel over grote afstand te volgen zijn?
- Dat u Brabant niet primair moet bezoeken vanwege de dorpen, omdat aan de
meeste daarvan geen reuk of smaak is en deze dorpen, indien ze een centraal plein
missen, meestal gedrochten zijn, maar anderzijds kostelijk zijn als ze zo'n centrum
wél hebben? En dat naar mijn smaak de qua bouw mooiste Brabantse dorpen Oirschot,
Sint-Oedenrode, Hilvarenbeek, Eersel, Breughel, Udenhout, Esch, Gemonde en
Olland zijn?
- Dat in het kerkje van het vroegere eiland Schokland, nu als een vis op het droge
geworpen, een verzameling bodemvondsten te zien is en dat van hieruit twee
zogenaamde natuurwandelingen zijn te maken, waarvan de beschrijving ter plaatse
wordt verstrekt?
- Dat in de Noordoostpolder meer fazanten zijn dan in heel Drenthe en de rest van
Overijssel bij elkaar, dat er evenveel konijntjes zijn als in heel Twenthe en dat hier
méér lijsters en nachtegalen zingen dan in heel Limburg?
- Dat de naar mijn smaak meest sfeervolle dorpen van Nederland, met welhaast
ideale dorpscentra te vinden zijn in Drenthe en dat ik
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daar graag de ereprijs zou uitreiken aan Taarlo, Zeijen, Langelo, Anderen, Gaasteren,
Zuidlaren, Anlo, Ruinerwold, Havelte en Norg?
- Dat de stervormige aanleg van Boertange, in Groningen, herinnert aan de tijd
dat het nu popperige plaatsje een belangrijke vesting was in het grote veenmoeras
van Europa (tange betekent zandrug) en dat er nu te zien zijn een kruithuis, een oude
vesting, oude geveltjes, een leuk marktpleintje en de begroeide wallen van een
achthonderd meter lange gracht?
- Dat het kerkje van Oostum een der meest gefotografeerde plekjes van noordelijk
Nederland is?
- Dat van de honderd Nederlanders die bezuiden Zwolle wonen, er eenennegentig
nog nooit in de provincie Groningen zijn geweest?
- Dat in het kerkje van Janum in Friesland een der interessantste kerkmusea van
ons land te zien is?
- Dat door het Ledeboerpark, aan de westrand van Enschede, een zogenaamd
natuurpad is aangelegd, dat begint bij het koetshuis, waar u ook een gidsje ervan
kunt krijgen?
- Dat het voor de kinderen prettig is om ook voor in de auto te mogen zitten en
dat het een goede gewoonte is om na elke stop te wisselen, zodat afwisselend moeder
of een van de kinderen voorin zit?
- Dat u de kinderen op de aanvoer- en afvoerroute naar en van uw eigenlijk reisdoel
kunt bezighouden met de spelletjes uit het boekje van dr. Lastpost: Wat spelen we
onderweg in auto of trein?
- Dat enkele oude dorpskerken in noordelijk Groningen in hun eenheid van stijl
en uitvoering uniek zijn in Europa en veelal zeer schilderachtig gelegen zijn op een
wierde (terp) of achter bomen? Dat deze bakstenen kerkjes in Europa wellicht de
oudste van hun soort zijn en dat hun geveltoppen de grootste rijkdom vertonen die
met baksteen te bereiken is? En dat de kerken van Leermens, Garmerwolde, Ten
Boer en Bierum misschien de interessantste zijn?
- Dat u bij de Groningse VVV een terpenroute kunt aanvragen en dat die u dan niet
alleen langs de terpen voert, maar ook langs de fraaie dorpskernen van Baflo, Ezinge,
Leermens, Spijk, Godlinze en Garnwerd?
- Dat mijn huwelijksreis niet naar Capri ging en ook niet naar Venetië, maar naar
Twenthe? En dat ik begrijp, dat u dit als zodanig niet in het minst interesseert, maar
dat het indirect voor u een wenk kan inhouden?
- Dat de kerk van Willemstad de eerste als zodanig gebouwde protestantse kerk
in ons land is?
- Dat Rotterdam een interessante moderne kerk heeft aan de Blaak?
- Dat u in Alkmaar aan de kinderen een wapen kunt tonen (Mient
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nummer 23), waarin als gevolg van onenigheid tussen stadsbestuur en edelman de
leeuwen met opzet in de verkeerde stand zijn geplaatst?
- Dat de naar mijn smaak mooiste stadsgezichten die Amsterdam te bieden heeft,
de navolgende zijn: de Binnenamstel tussen de Bakkerstraat en de Halvemaensteeg;
het uitzicht vanaf het Koningsplein over de Herengracht; het uitzicht op de hoek van
Herengracht en Spiegelstraat; het uitzicht van de brug over de Reguliersgracht bij
de Keizersgracht; de Langebrugsteeg met de Grimburgwal; de Brouwersgracht, hoek
Prinsengracht?
- Dat het provinciaal museum in Assen voor kinderen niet oninteressant is?
- Dat aan de Prinsenstraat in Enschede een der mooiste synagogen van Europa
staat, met heel sfeervol interieur?
- Dat het enige teken van dankbaarheid, dat in ons land voor een Spanjaard werd
opgericht, dat voor Caspar de Robles is, die in 1573 de dijken liet versterken, en dat
dit beeld met het Janushoofd (de ene zijde gekeerd naar Spanje, de andere naar
Friesland) in Harlingen staat?
- Dat u met oudere kinderen eens het stadhuis in Kampen moet gaan bekijken,
waar de met donker eikehout betimmerde Schepenzaal zeker een der mooiste zalen
van Europa is en waar zich in die zaal de magnifieke schouw bevindt van de Vlaming
Colijn de Nole, ernaast de schepenstoel van de stadstimmerman Vrederick (die
naijverig was op de Nole) vol kleine figuurtjes en basreliëfs, en verder de
schepenbanken met gedecoreerde zwanedonzen kussens en een balustrade voor de
advocatenrollen?
- Dat u in Leiden eens het Sint-Annahofje, aan de Middelste Gracht, kunt gaan
bekijken?
- Dat de Stokstraat in Maastricht een mooi voorbeeld is van een middeleeuwse
straat?
- Dat tegelijk met dit boekje met gezinstrips in Nederland een boekje verschenen
is (eveneens bij de uitgeverij Klaroen, eveneens geschreven door dr. L. van Egeraat,
en eveneens in de boekhandel verkrijgbaar), dat getiteld is ‘Met kinderen naar het
buitenland’ en waarin u vindt: a. de voor kinderen fijnste campings en hotels; b. de
voor kinderen fijnste verblijfplaatsen in de diverse landen; c. de voor kinderen leuke
dingen langs de Duitse Autobahnen en langs de andere routes naar uw
vakantiebestemming; d. de voor kinderen interessante bezienswaardigheden in de
diverse landen; e. wenken en spelletjes om de kinderen onderweg prettig bezig te
houden; f. voor kinderen geschikte wandelingen en autotoertjes in de diverse landen;
g. een vergelijking en typering van de Europese stranden, met het oog op de speelen vermaaksmogelijkheden voor uw kinderen; en h. al wat
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verder nuttig is om te weten, als u uw kinderen mee op vakantie naar het buitenland
neemt en daarbij ook hén aan hun trekken wilt laten komen?
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Antwoorden op de vragen
(voor de kinderen)
Bij diverse van de in dit boek beschreven tochten, autotochten, natuurwandelingen
en stadswandelingen heb ik onderweg enkele vragen gesteld. Die vragen zijn door
de kinderen heel gemakkelijk te beantwoorden, wanneer ze maar even willen opletten.
U kunt de antwoorden op de vragen op een briefje laten noteren en dan aan het eind
van de trip controleren of de opgeschreven antwoorden overeenkomen met
onderstaande. Looft u dan nog een kleine verrassing uit voor de kinderen die alle
antwoorden goed hebben, dan kunt u op die manier van de tocht ook voor de kinderen
iets aardigs maken, terwijl u zelf onderweg kunt genieten van het landschap. De
kinderen kunt u nog sterker bij de tocht betrekken door ze ook de routebeschrijving
(regel voor regel!) te laten voorlezen; en dat betekent dat u de kinderen om de beurt
voor in de auto laat zitten. Om die reden ook heb ik diverse tochten gekleed in de
vorm van een quasi-puzzelrit. Het traject is zonder moeite te vinden, wanneer u de
aanwijzingen volgt, maar de kinderen vinden het leuk wanneer ze mogen zeggen
waar u links en rechts moet afslaan.
Hier volgen de antwoorden op de gestelde vragen:
hoofdstuk 1:

7 - 6 - 70 - 42 - 10 - of 30.

hoofdstuk 3:

4 - 638 - 13 - 3.

hoofdstuk 5:

4 - Bussum - 5 - 18 - 1954 - CZ - 1741;
en de wandeling in Dordrecht: 24 - 9 1730 - 3 - 4.

hoofdstuk 6:

1637 - 1819 - 1765 - 114 - 3 - 7; en de
wandeling in Zierikzee: 21 - Zoutkeet 10 - 6 - 1658.

hoofdstuk 7:

10 - Overasebaan - 16 - 17 - 150 - 232;
en de natuurwandeling: 70 - links - 16 3 - 53.

hoofdstuk 8:

3391 - 5416 - 12 - 't Zomerhof - 1939 de Linden.

hoofdstuk 9:

44 - 51 - 1921 - 3 - 24 wat de eerste trip
betreft; en rechts - 14 - 12 - 2 - 16 wat de
tweede trip betreft.

hoofdstuk 13:

1922 - 3 - 11 - 7 - 17.

hoofdstuk 14:

41 - 16 - 78 - 3 - 20 - 5.

hoofdstuk 16:

45 - 4 - 4 - 12 - 4.
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