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20 Juni 2015 : Monschau
Deze vakantie vertrekken we op een andere manier. Alle zaken die we normaal de dag tevoren regelen, voeren we nu pas in de ochtend uit voordat we
vertrekken. Om twaalf uur zijn we gepakt en gezakt. Nu we zo laat zijn zien
we onze jongste nog net thuiskomen van zijn werk. Met een ha(r)telijke "wat
doen jullie hier nog?" is het duidelijk: tijd om te vertrekken! Tien over twaalf
gaan we op pad. Niet erg, want het is maar twee uur en een kwartier rijden
naar onze eerste bestemming.
Ook dit jaar gaan we naar Duitsland. We nemen elke twee dagen een ander
hotel, beginnend net over de Belgische grens in Monschau. Daarna in etappes
richting de Tsjechische grens. Deels volgen we de Burgenstrasse. Een oude
handelsroute die van Mannheim naar Praag loopt. Ook doorkruisen we de
Romantische Strasse waarvan we twee jaar geleden al een gedeelte hebben
gereden. We gaan echter niet alle plaatsen en kastelen af, dan lukt niet in
zo’n kort tijdsbestek. Maar we pikken onze pareltjes er uit.

De reis verloopt voorspoedig. Eigenlijk nog best mooi weer; negentiengraden
en deels bewolkt. Om half drie zijn we in de Aldi van Monschau om ons
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"internet-on-the-go" te regelen. Voor zeventien euro kan je twee weken lang
onderweg internetten. Handig voor ons geocachen en de hotels waar onverhoopt toch geen (goed werkend) internet is. Een half uur later zijn we op de
grote parkeerplaats voor het historische stadje. Het is er niet druk. We lopen
een rondje en zien dat men aan het opbouwen is voor een muziekavond. We
drinken een biertje tegenover de mooie kerk. Als we zitten hebben meer
mensen hetzelfde idee. In no-time zit het terras vol. Een Italiaans uitziende
man van enige omvang is een attractie op zich. Zittend aan de rand van het
water laat hij iets vallen. Het is onduidelijk wat het precies is maar blijkbaar
belangrijk. Hij kijkt verbaasd over de glazen wand en probeert iedereen voor
zijn karretje te spannen om het te pakken. Maar niemand ziet dat zitten. Na
enkele mensen te hebben aangesproken laat hij het maar voor wat het is.
Blijkbaar toch niet belangrijk genoeg. We lopen ons rondje verder. Héél veel
leven is hier niet.
Een kleine twintig minuten later
zitten we in ons hotel in Mützenich. De als baas uitziende man
van de receptie verwelkomt ons
hartelijk en stuurt iemand van
achter de bar met ons mee om
ons de kamer te wijzen. Kamer
drie, tegenover de ontbijtzaal.
Hoe handig. Nadat we zijn bijgekomen en opgefrist, het is net
over zessen, gaan we het restaurant in. Bij de bediening gaat er
van alles mis. Herman de
Blijker en consorten zouden hier
nog wel wat goed werk kunnen verrichten. Men doet het niet expres en alles
wordt wel weer rechtgetrokken maar het staat zo slordig. Uiteindelijk werken
we samen een "Zum Stehling Platte", dit is een gerecht met allerlei soorten
vlees, met veel genoegen naar binnen. Overheerlijk.
Normaal gesproken wandelen we tijdens dit soort vakanties nog even een
rondje door het dorp waar we zitten. Gezien de drukke werkweek die we
allebei achter ons hebben laten we het voor wat het is en duiken we vroeg
ons bed in. Evy laten we nog wel even uit maar om één minuut voor acht
gaat bij uw verslaggever het licht al uit.
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21 Juni 2015 : Perlenbach
Om kwart voor acht gaat de wekker. Goed dat we die hebben gezet anders
sliepen we nu nog. Een boerennacht heet zoiets. Van de afgelopen nacht
hebben we niet veel meegekregen. Na het opfrissen schieten we zo de ontbijtzaal in. Deze is in handen van Eva en zij doet haar uiterste best om het
iedereen naar de zin te maken. Het ontbreekt ons echt aan niets. Zalm, paling,
verse aardbeien, vier soorten kaas, acht soorten worst. Afijn, alles wat men
wensen kan. De ontbijtzaal zit vol en iedereen geniet.
Ons eerste reisdoel van de dag is een uitstapje naar de Vennbahn. Dit is een
lange, tot fiets- en wandelpad omgetoverde, oude spoorweg. Dit Belgische
spoor liep van Luxemburg tot Aken. Na de eerste wereldoorlog werd deze
lijn aan België gegeven waardoor er vier Duitse enclaves ontstonden. In 2013
reed er voor het laatst een trein. Bij "station Mützenich" kunnen we op een
billboard wat meer lezen over de trein maar ook over de smokkelaars van
vroeger. We wandelen bijna twee kilometer over de geasfalteerde baan en
vinden onderweg nog twee caches. De baan ligt in een soort geul. We lopen
over het asfalt heen en via een tweede wandelpad naast de geul weer terug.

De baan is bijzonder in trek bij fietsers. Logisch want met een verval van
twee procent over het hele geasfalteerde stuk is dit lekker fietsen. Als we een
tweede stuk willen wandelen vanaf klooster Reichenstein worden we weerhouden door hevige regenval. We kijken het even aan maar als het een hardnekkige bui blijkt gaan we eerst maar op zoek naar koffie. In het nabijgele-
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gen dorp Kalterherberg lijkt het enige café open maar schijn bedriegt. Een
fietser zit op het terras de regenbui af te wachten en de motoren die buiten
staan hebben al heel lang geen meter meer gereden.
Aangezien de regen blijft aanhouden stappen we over op een alternatief plan.
Bij de parkeergarage van Monschau zagen we dat er een soort overdekt winkelcentrumpje was. Hierin zitten een taveerne, een modelspoorbaan, glasblazers en prullaria-winkeltjes. Mooi als slechtweervoorziening. We zijn niet de
enigen met dit idee want het is er best druk. We nemen meteen de lunch met
een tosti Hawaï en een Strammer Max. Daarna gaan we de modelspoorbaan
bekijken. Het ziet er wel leuk uit maar is niet vergelijkbaar met wat we in
Hausach in het Zwarte Woud gezien hebben. We spelen nog even met de
raceauto's op een andere modelbaan maar als je eenmaal door hebt waar je
hard kan en waar je uit de bocht vliegt dan is de lol er gauw af. We laten in
het midden wie er gewonnen heeft. Er is ook een op afstand bestuurbare tank,
op bijbehorende tankbaan, maar de besturing is pleite. Jammer. Was leuk
geweest.

Eenmaal terug buiten schijnt de zon en is het net geen twintig graden. Ideaal
voor een leuke boswandeling. We rijden naar Perlenbach. Daar maken we
een mooie boswandeling via twee caches naar een stuwmeertje. Vanaf de
parkeerplaats op vierhonderd meter hoogte dalen we in rap tempo naar het
tweehonderd meter lager gelegen meer. De eerste cache is niet snel gevonden. De aanwijzing is dat deze onder een steen ligt en in dit bos ligt het vol
met leistenen. Wel zo leuk als je hem dan wél vindt. Dan door naar de tweede uitdaging op een paar honderd meter hoger gelegen stuk bos. Halverwege
de rondgang staat een "wanderhütte". Als we er even uitrusten hebben we
geluk. Een flinke verfrissende bui trekt in een paar minuten over. Als we een
bijna onbegaanbaar pad naar boven volgen moeten we oppassen. De stenen
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en boomstronken zijn verleidelijk om als opstap te gebruiken maar ook spiegelglad. Voor Evy is het een groot feest. Ze heeft het enorm naar haar zin op
deze apenkooi-route. Boven is de cache vrij vlot gevonden.
Vanaf hier hebben we drie keuzes: dezelfde weg terug, de rondweg volgen
tot in het dorp of een ander stuk onherbergzaam stukje bos direct naar beneden. Heel even volgen we de rondweg maar als we zien dat anderen geprobeerd hebben direct naar beneden te lopen dan proberen we dat ook. Proberen, want na een tiental meters ploeteren lijkt het onbegonnen werk. Dan
maar weer dezelfde weg terug zoals we gekomen zijn. Dat pad was ook niet
makkelijk, maar daarvan weten we dat we daar ongeveer een uur over doen.
Met een klein buitje en een natte broek van het lange gras staan we net voor
vijf uur weer bij de auto. Deze wandeling was net geen zes kilometer. Een
mooi uitgangspunt om redelijk vroeg aan het avondeten in het hotel te zitten.
We nemen deze keer de rollade die naar stoofvlees smaakt. De bediening is
vlekkeloos vanavond; het eten wederom overheerlijk. Net als de avond ervoor liggen we na een korte wandeling met Evy zelfs eerder op bed. Net na
half acht. We zijn afgepeigerd.

22 Juni 2015 : Cochem
Geen wekker deze keer. Een uur eerder dan de dag ervoor zetten we de wekker uit. Althans, uw verslaggever. De anderen slapen nog een uurtje door.
Ondertussen kan er aan het reisverslag en de route van deze dag gewerkt
worden. Na weer een fantastisch ontbijt zeggen we Eva gedag en danken
haar voor de goede zorgen.
Onze eindbestemming vandaag is Speyer. Maar voordat we de Eifel verlaten
gaan we eerst naar een stuwdam in de Ruhr. Het regent onafgebroken richting dit stuwmeer bij Heimbach. We rijden over de stuwdam, maar binnen
een kijkje nemen is vandaag niet mogelijk. Hier is maandagmorgen niet alles
open. Aangezien we nog veel kilometers voor de boeg hebben laten we het
hierbij en drinken in het regenachtige dorp zelf een bak koffie. Aan de overkant van het overdekte terras halen we wat broodjes en vleeswaren. We nemen de toeristische route het dorp uit. Die gaat over een berg en bied bijna
bovenaan nog een mooi uitzicht over het dorp. Helaas niet op de Ruhr. Er is
nog wel een cache te vinden die we na een moeilijke hint dan eindelijk vinden. In de lichte regen zijn er weinig "mugglers" die ons zoeken verstoren.
Dan door naar onze geplande tussenstop.
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Cochem ligt op best nog wat kilometers rijden. Onderweg komen we langs
de Nürburgring. Het is niet echt een onneembare vesting dus "even" op de
baan kijken is er niet bij. Grijze mannetjes in grijze auto's bewaken elke meter van het kilometers lange circuit. Dan maar door. Zoveel tijd hebben we
ook weer niet. Het blijft onophoudelijk regenen. Heel even denken we dat het
ophoudt maar als we bij een uitkijkpunt op de route stoppen is dat maar
schijn. De broodjes nuttigen we op een parkeerplaats. Lekker Hollands. Rond
half drie zijn we in Cochem, langs de Moezel. We nemen op het eerste de
beste overdekt terras een lekker bakje koffie en lopen dan door het dorpje.
Heel even lijken we verkeerd te lopen maar als we langs de Moezel teruglopen zien we het historisch centrum. Ondanks de regen is het er niet echt rustig. Typisch een toeristendorpje waar je verschillende nationaliteiten ziet én
hoort. Een kleine rondgang en een cache later zitten we, begeleid door de
regen, weer in de auto. Op deze manier is de lol er gauw vanaf.
Aangezien het nog bijna twee uur
duurt voordat we in Speyer zijn
nemen we nu de snelle route, waar
we het eerste deel de toeristische
genomen hebben. Terwijl uw verslaggever tijdens de kilometers op
de snelweg met het verslag bezig is
droogt het buiten op. Typisch.. Net
als we in Speyer (of is het nu
Spiers?) aankomen begint het weer
te regenen. In het hotel krijgen we
netjes alle info en de tip voor een
eetgelegenheid in de stad. Het is een
kleine vijfhonderd meter lopen.
Tegen over de Dom ligt een mooie
eetgelegenheid: Domhof. Als we
buiten staan horen we dat het vast druk is. Eenmaal binnen wordt dat bevestigd. We kunnen nog een plaatsje krijgen als we het "zusetzen" niet erg vinden. Ik moet even nadenken maar als het kwartje valt dan is dat geen probleem. We mogen aanschuiven aan een tafel met een heer die al bijna klaar
is. Het is zo'n eetgelegenheid waar wulpse dames in bijpassende kledij vrolijk bedienen. Het is er druk, wat meestal betekent dat het erg goed is. Ik
bestel de Domhofkopf, medaillons met Spätzle, Bianca de Bauernplatte, ook
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iets met Spätzle. Het wonderlijke spul wordt met een glas rode wijn of een
Weizen naar binnen begeleid. We kunnen niet anders zeggen dan dat het erg
lekker is. En als je de prijs hoort dan heb je nadien daar ook nog een lach van
op je kaken. Voor drie tientjes zijn we klaar. Dat kan in Nederland al lang
niet meer. We liggen voor ons doen redelijk vroeg op bed maar niet zo vroeg
als de eerste avonden. Werkt prima, die buitenlucht en wandelen.

23 Juni 2015 : Speyer
Tijdens deze vakantie is niet Bianca, maar ondergetekende de “uitlaatslaaf”
van de vroege ochtenddienst. Net voor zeven uur sta ik met Evy buiten. De
zon schijnt nog niet volop maar doet zijn best om erdoorheen te prikken. Het
is in ieder geval droog, het beloofd een mooie dag te worden. Als ook Bianca
wakker en gereed is kunnen we na een eenvoudig doch voedzaam ontbijt de
stad in. We lopen langs verschillende caches om zo de stad te leren kennen.
In de tuin van de
Dom staat bij een
standbeeld
een
groepje Amerikaaanse toeristen. Onder
begeleiding van een
gids krijgen ze van
alles te horen over
de beelden in de
tuin. Leuk, maar het
verstoort onze zoekactie. Zodra ze weg
zijn kunnen we gaan
zoeken. In de openingen van een groot
bronzen beeld moet
er één verstopt zijn.
Als we nog zoeken
komt een Amerikaans stel van de rondleiding terug en helpt mee, blijkbaar
mede-cachers. Terwijl we even praten vind Bianca de cache. We schrijven
onze naam op het stukje papier en keuvelen nog even verder. Ze komen uit
Washington D.C. en zijn met een boot vanaf Amsterdam de Rijn opgetrokken en doen elke avond een andere stad aan. Deze middag gaan ze nog naar
Heidelberg. Daarna laten we nog even op de smartphone van de man zien
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waar wij vandaan komen. Antwerpen en Brugge zijn bekend dus dan heb je
het al vlug uitgelegd. Amsterdam vinden ze prachtig maar zijn wel zo clever
om te melden dat dit natuurlijk niet heel Nederland is. Als je New York gezien hebt dan heb je ook nog niet heel de V.S. gezien.
We bezoeken de Dom; die is naar onze mening een beetje kaal. Wel ruim
uiteraard maar qua aankleding is het sober. Op de muur prijken de namen
van de bisschoppen die hier geregeerd hebben. Ze zijn bij nummer zevenennegentig aanbeland. Binnenkort wellicht een jubileum. We lopen naar de
Altpörtel op de Postplatz. Net voordat we er zijn is het tijd om even een bakje koffie te drinken op een droog terras. Daarna door naar een cache aan de
noordkant maar bouwvakkers hebben daar reeds verwoestend werk gedaan.
Als we verder lopen dan begint het te regenen. Miezeren eigenlijk. Het is
beter dat we een beetje in de buurt van de overdekte terrassen blijven. Als we
in een grote winkel schoenen voor Bianca gekocht hebben blijkt dat het inmiddels droog geworden is. We nemen nog twee caches mee aan de SintJozefkerk en de Gedächtniskirche. De eerste kunnen we binnen, de tweede is
gesloten. Het busje voor de deur doet vermoeden dat men aan hun klokkenspel aan het werken is. Op het terras waar we eerst koffie dronken nemen we
beiden een Strammer Max. Daarna weer terug naar het hotel om even te relaxen. Het blijkt een wandeling van een dikke acht kilometer te zijn geweest.
Niet vreemd dat Evy het laatste stuk niet meer wilde.
Na een korte
rustpauze van
een uur zitten
we ver na de
middag weer
in de auto op
weg naar Heidelberg, onze
eerst
burcht
van de Burgenstrasse. Het
is nog steeds
droog in het
universiteitsstadje.
We
parkeren bij de bibliotheek. Daarna, via een paar caches, op weg naar het
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bergstation. Voor een paar euro kan je met een kabeltrein mee die je naar de
honderd meter hoger gelegen burcht brengt. Althans een ruïne. Er staan nog
wel wat delen overeind maar het meeste is er niet meer. Moeilijk in te schatten of dat ook de helft is. Afbeeldingen laten zien dat het op Neuschwanstein
moet hebben geleken. De namen van Ludwig en zijn kornuiten komen ook
hier weer op de gevels voor, dus het zou me niet verbazen dat dit dezelfde
architecten waren. Als we naar het grote vat in de kelder hebben gekeken en
we richting de trein gaan begint het te regenen. Met Evy op de arm, handig in
de drukke menigte, en een paraplu in de hand lopen we richting de auto. We
vinden nog wel wat caches bij de paar kerken die dit stadje rijk is; de rest
bewaren we
voor een volgende keer.
We rijden in
de regen terug
naar
Spiers.
Inmiddels is
het zes uur
geweest en de
magen beginnen te knorren. Als we
dichter
bij
Spiers komen
dan zien we
dat het daar
droog en onbewolkt is. We gaan vanaf het hotel direct door naar het gasthuis
waar we gisteren ook zaten. Wederom vinden we het niet erg om bij anderen
aan tafel te gaan zitten. We kiezen dezelfde drank als gisteren maar de schotel is nu anders. Deze is net zo lekker. Bij Evy is de batterij weer opgeladen
als we terug naar het hotel lopen. Ze weet dat de dag klaar is als de avond
valt en ze heeft het weer overleefd. In Heidelberg hebben we naar schatting
ook zo maar vijf kilometer gelopen. Zeker weten doen we het niet want we
waren vanmiddag de Garmin vergeten. Tegen elven is ook dit deel van het
verslag klaar. De vrouwelijke helft ligt dan al een paar uur te ronken. De
mannelijke helft gaat uitdokteren welke dorpjes er langs de Burgenstrasse
liggen en hoe de route in de gloednieuwe TomTom terechtkomt.
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24 Juni 2015 : Heilbronn
Gelukkig begint de dag weer zonnig. Dat was gisteren ook geen garantie
voor mooi weer maar het begin is al goed. Na de ochtendwandeling met Evy
en het ontbijt kunnen we snel op pad. Net voor half tien vervolgen we weer
de Burgenstrasse. We rijden naar Sinsheim waar we een slot verwachten
maar dat niet echt zien. We lopen even door het kleine dorp, zitten even op
een terras en gaan dan gepakt met broodjes weer verder. We kunnen de bewegwijzering redelijk goed volgen maar af en toe is het onduidelijk of afwezig. In Bad Rappenau zijn drie burchten maar we bekijken alleen een klein
"WasserSchloss”, en wandelen even door het park. Het is leuk de route te
rijden maar je kan ze niet allemaal bekijken. Niet alle aangeduide plaatsen
hebben een burcht of kasteel.
Net voorbij Bad Wimpfen vinden we toevallig een
mooi plaatsje langs de Neckar. In Sinsheim hadden
we een paar belegde broodjes gehaald die we hier in
alle rust naar binnen kunnen werken. Helaas
geen koffie aangezien er een basaal attribuut ontbreekt. Er ontbreekt een pan om
water te koken. Dan maar wegspoelen
met bronwater. Ook prima. Af en toe
komen er fietsers, hardlopers of binnenvaartschepen voorbij. Dat stoort ons niet.
Wel de tractor met bijbehorende kantenmaaier die
vrolijk verder gaat waar hij
voor de lunch gebleven was.
Niet dat we in de weg staan
maar wel gedaan met de rust.

De volgende stop in Heilbronn is om even naar het historisch
uurwerk op het stadhuis te kijken. De tegenoverliggende kerk is
ook mooi. Binnen is een dienst bezig dus we gaan niet naar binnen. Na koffie op een terras en geslenter langs de vele winkels
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gaan we weer op pad. Dit zou een kopie van elke winkelstraat in Nederland
kunnen zijn. Onderweg naar ons volgende hotel nemen we de N39 via
Löwenstein. Net na dit plaatsje, op deze binnendoor weg, stoppen we om van
het weidse uitzicht te genieten. Hier is zelfs een hele kunstroute geplaatst om
de reizigers te vermaken. De fraaie houtsnijwerken dienen als bankjes. Je kan
er op een peer, appel of walnoot plaatsnemen.

Als het dan al wat later wordt dan gaat het gas er op. De laatste tachtig kilometer naar Röhlingen gaan over de snelweg. We arriveren net na half zes in
hotel Konle. We worden door de eigenaresse vriendelijk begroet. Maria,
zoals ze blijkbaar heet, heeft voor ons nog wat te eten en aangezien we nog
niet gegeten hebben is dat een goed idee. Ze heeft slechts een kleine kaart
met een paar gerechten voor een zachte prijsje. Voor nog geen acht euro
krijgt men hier een serieuze wienerschnitzel met alles erop en eraan. Terwijl
we wachten op het eten hebben we uitzicht op de rijbak die onder ons ligt.
Dit hotel heeft ook een manege waar mensen uit heel Europa les krijgen. Als
we later met andere gasten praten dan blijkt deze stal hoog aangeschreven te
staan. Onder het genot van een witbiertje en een rode wijn is het gezellig
keuvelen hier met de andere gasten. Na deze gezellige avond vallen we gauw
in slaap.
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25 Juni 2015 : Ellwangen
We zijn al vroeg wakker. Althans, dan denken we. De meesten in het hotel
komen echt voor het paardrijden en de eerste lessen starten om negen uur.
Maar aangezien men daar nog een klein uurtje voorbereiding voor nodig
heeft is ver voor achten de ontbijtzaal al gevuld. Alles wat je kan bedenken
staat er. Daarna gaan we naar Ellwangen. Eerst wandelen we door het bos
van Rotenbach net buiten Ellwangen. Het is nog net geen twintig graden en
de zon schijnt vrolijk over dit bos. Een cache-route door het bos brengt ons
bij een paar mooie plaatsjes. In de ochtendzon is een reiger aan het vissen in
een klein meer. De waterlelies zijn bezig te ontwaken. Een prachtig gezicht.
De route eindigt helaas onder aan de heuvel dus moeten we, als we weer bij
de auto willen komen, nog een flinke klim van een dikke kilometer maken.
De zon staat nu al wat hoger en het luie zweet baant zich een weg naar buiten.
Rond de middag parkeren
we de auto in
Ellwangen.
Een leuk dorpje waar men
bezig is met
renovatie. Een
heleboel huizen en bouwwerken staan
in de steigers.
Jammer voor
de foto's. Op
één van de
terrassen net
buiten
de
markt drinken
we een lekker
bakje
koffie
gevolgd door
een Panini met tonijn. Je krijgt er mes en vork bij maar de broodjes zijn zo
groot dat dit een onmogelijke opgave lijkt. Geheel tegen de opvatting van de
rest van de gasten in gaan we deze met onze blote handen te lijf. Niemand
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lijkt er zich iets van aan te trekken. En waarom zouden ze ook. Om één uur is
blijkbaar de school uit en opeens zijn de straten gevuld met scholieren. Allemaal op zoek naar de lunch. Net als de scholieren bij ons zijn sommige niet
zo heel netjes.
Even buiten het stadje staat de Wallfahrtskirche. We lopen er vanaf de parkeerplaats heen. Achter de kerk staat een rusthuis. Dat doet zijn naam eer aan
want alles lijkt in ruste. We lopen eerst een rondje om de kerk. In de verte
zien we het kasteel van Ellwangen liggen. In de kerk staat een levensgrote
kribbe. De handgesneden poppen zijn ongeveer 50 centimeter hoog; het decor is een dikke tien meter breed. Men is hier van 1910 tot en met 1992 mee
bezig geweest. De kerk zelf is een plaatje. Prachtige versieringen aan de muren en plafonds. Als we even later bij het kasteel aankomen dan valt dat een
beetje tegen. Aan de buitenkant ziet het er van verre prachtig uit. Op de binnenplaats echter staan her en der auto's en is men aan het renoveren. We zoeken even tevergeefs naar een cache maar die lijkt verdwenen.

Onderweg naar het hotel moeten we eerst tanken en een pannetje voor de
koffie zoeken. Tanken is eenvoudig, het pannetje niet. In een legerdumpachtige schuur vragen we of ze daar een campingpannetje hebben. Philippe,
Malle Pietje van Ellwangen, weet exact wat ik bedoel maar tussen alle rotzooi kan hij slechts één deel vinden. Zonder handvat; dus niet bruikbaar.
Maar hij kan dan in ieder geval controleren of we dit bedoelen. En dat klopt.
Hij heeft ergens een doos van tien stuks voor een mooie prijs. Maar ja, dan
moet je de doos wel kunnen vinden. Hij zoekt een half uur tussen allerhande
15

rommel in verschillende schuurtjes maar vindt niks. Hij verwijst ons dan
maar door naar een groot winkelcentrum net buiten de stad. Als we het pannetje hebben gaan we dat meteen proberen bij een klein meertje tussen Ellwangen en Röhlingen. Het is lekker rustig aan het water. Op een klein stukje
vanaf de oever kunnen we in de schaduw zitten. Uit het winkelcentrum hebben we een lokale specialiteit meegenomen: "Nussecken". Smaken heerlijk
bij de koffie én de setting.
Om zes uur ‘s avonds zijn we terug in het hotel. Daar frissen we ons even op
en
nemen
plaats naast
wat andere
gasten. Tussen het keuvelen door
bestellen én
krijgen we
een lekkere
Putensteak.
De
salade
moet
men
zelf bij de
saladebar
opscheppen.
Het eten is
heerlijk en
de sfeer is
gezellig. Om
acht
uur
worden we door de eigenaresse met een extra drankje naar het terras verwezen. Dan kan er binnen schoongemaakt worden. Als we al even op het terras
zitten komen de bazin en twee van haar rij-instructrices er ook bij zitten. We
proosten tot tweemaal op het mooie leven. De jongste van de instructrices
lijkt wel een Furby die men net aangezet heeft. Ze ratelt aan één stuk door en
we krijgen een flink aantal feiten en weetjes van het Oktoberfest te horen.
Daar verdiend ze in de bediening het salaris voor het hele jaar. Dit feest duurt
zestien dagen. Dan kan ze de rest van het jaar een paar uur per dag paardrijles geven. Noodzakelijk zegt ze. Om tien uur is het nog steeds mooi weer
maar het wordt fris. Mooi om er een eind aan de breien. We gaan naar bed.
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26 Juni 2015 : Dinkelsbuhl
Later dan op de andere dagen worden we zonder wekker wakker. Het beloofd
een warme dag te worden. Als we aan het ontbijt zitten dan zijn we alleen. Af
en toe komt er iemand binnen voor een bak koffie. Als we betaald hebben ,
laden we de koffers in en rijden we binnendoor naar Dinkelsbühl; een tip van
Maria. Dat is een klein half uur rijden. Bij aankomst blijkt dat dit een leuk
Beiers stadje is
waar je zo op
hoopt. Dit ligt
aan de Romantische Strasse. De
vorige keer hebben we het laatste stuk overgeslagen, omdat we
plotseling andere
plannen hadden.
Op het terras bij
een
Italiaans
ijssalon genieten
we van een "Apfelstrudel mit Eis und Sahne". We vragen nog naar de lokale
lekkernij maar de vriendelijke serveerster van dienst kan alleen melden dat
dit de specialiteit in heel Duitsland is. Blijkbaar nog niet zo heel lang in dit
land. Op het hoekje naast het terras van eerder halen we belegde broodjes
voor de lunch. Dan door naar Rothenburg.
Net na Feuchtwangen, dat we
voorbij rijden, zien we een
leuk bankje onder een boom.
Hier kunnen we even genieten
van de lunch. Om bijna twee
uur zijn we in Rothenburg.
Hier kruisen daadwerkelijk de
Burgenstrasse en de Romantische Strasse. We parkeren aan
de noordzijde en lopen de stad
in. We hebben geluk; deze
dagen is het hier volksfeest.
Op de markt staat een flinke blaaskapel vrolijk deuntjes te spelen. Op de
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stoeltjes er tegenover klappen de bezoekers al dan niet mee. Wij nemen
plaats op een terras achter de muzikanten. Vanaf hier is alles te horen en te
zien. Met dit mooie weer, bijna dertig graden, smaakt een Weizen bijzonder
goed. We lopen door de leuke kleine straatjes. Als we beseffen dat het al
bijna half vijf is dan gaan we door naar het hotel. In dit soort kleine stadjes
raak je gauw de tijd kwijt.

Gossweinstein is weliswaar 125 kilometer ver, in de avondspits doe je er
gauw twee uur over. Onderweg staan we een paar keer in de file. Bij aankomst in hotel Krone worden we vriendelijk ontvangen. Alles wat we nodig
hebben ligt al klaar. Onze kamer is echter niet in het hotel, maar in een gastenhuis vijftig meter verder. Na het opfrissen lopen we weer terug naar het
hotel. We hebben een mooi plaatsje op het terras met uitzicht op de grote
basiliek. Het eten is goed en de sfeer is prima. Alleen de oude muziek die uit
de boxen schalt is niet om aan te horen. Het hotel probeert de jaren dertig
sfeer uit te ademen iets wat ons inziens niet echt lukt. Na een uur heeft iemand blijkbaar een nieuw cassettebandje gevonden, want het genre verandert
naar jaren zeventig muziek. Gelukkig maar.
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27 Juni 2015 : Gossweinstein
Nog voor zeven uur gaan de klokken van de basiliek al flink te keer. Alles
wat men heeft wordt in de strijd gegooid. We zijn dus al vroeg wakker. We
denken dat dit voor een vroege kerkdienst is, maar later blijkt dat men dit

voor een bedevaartstocht doet. Als we na het ontbijt op pad gaan begint het
licht te miezeren. Op basis van de caches in dit dorp maken we een rondje en
krijgen we paar mooie uitzichtpunten te zien. De foto's die we hier maken
kunnen meteen op een ansichtkaart. Het is
inmiddels al aardig gaan regenen. Om half
elf strijken we neer op het terras tegenover
de basiliek, waarvan we de klokken al een
paar keer in de verte hebben horen luiden;
gevolgd door muziek van een blaaskapel.
Als we genieten van een bak koffie met bijbehorende Apfelkuchen krijgen we de eerste
processie te zien. De stoet wordt voorafgegaan door een man met een enorm bord.
Daarachter loopt een man met een microfoon
die Bijbelteksten voorleest. Tussendoor gaat
de blaaskapel weer aan de slag. Als we even
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zitten dan droogt het op. Bij het afmaken van de ronde door het dorp is het
telkens de vraag of de paraplu nu open moet of niet. Het vest kan in ieder
geval uit.
Na de middag rijden we eerst even naar de andere kant van de berg om een
foto te maken van een verlaten station. Daar zouden een paar oude treinstellen staan, maar bij aankomst blijkt dit niet waar te zijn. Dan maar door naar
Pottenstein. Het is hier voor een zaterdag verdacht rustig. Inmiddels is de
paraplu wel nodig en wellicht heeft dat er iets mee te maken. Bij een gasthof
genieten we rustig van de lunch. Behalve een paar wandelaars zit hier verder
niemand. Even buiten Pottenstein is een grot die we bezoeken. Met een groep
van veertig man worden we door de gangen begeleid. We hebben al een aantal mooie grotten gezien, maar deze is ook de moeite waard. Op de route van
anderhalf uur door de berg krijgen we een aantal mooie dingen te zien. Net
als iedereen proberen we er een aantal foto's van te maken. Ondanks dat je
niet mag flitsen lukt het me aardig. Het valt me op hoeveel mensen elke tien

traptreden een selfie maken. Hoeveel kan je er maken van jezelf, voordat het
gaat vervelen? Als we aan de bovenkant de grot verlaten valt het zonlicht
prachtig op de omgeving. Door de drie kwartier durende schemering worden
je ogen even in de maling genomen en zijn alle kleuren intenser dan normaal.
Aan de andere gasten merken we dat ook zij deze beleving hebben. We ronden dit bezoek af met het schrijven in een logboek van een cache net boven

20

de uitgang. We moeten dan wel even wachten tot iedereen uit het zicht is om
deze schat niet aan anderen te onthullen. Eenmaal beneden drinken we een
goed glas bij het café aan de ingang. De zon is nu definitief doorgebroken en
de lucht is helemaal opgeklaard.
Voor het avondeten lopen we nog even een rondje door het dorp. Het dreigt
te gaan regenen dus zoeken we even naar een goed terras waar we zeker
droog kunnen zitten. In de verte horen we onweer. En dan komen we tot de
conclusie dat het terras van ons hotel eigenlijk wel prima is. Als we plaatsnemen wordt het donker, heel donker. Als echte toeristen maken we foto's
van de rollende wolken die erg dichtbij komen. Een minuut later, ik zit net
weer, komt er een keiharde windvlaag over het terras en zitten we in het
voorportaal van een hevige onweersbui. Ik zie het zonnescherm omhoog
gaan en kan nog net voorkomen dat het helemaal omklapt. De ober ziet het
en zet gauw de bediening aan, zodat het scherm weer opgerold wordt. In de
tussentijd vluchten de gasten het terras af. In rap tempo kunnen we samen
met de mensen van het hotel het terras ontdoen van alle spullen die niet nat
mogen worden. Twee minuten later breekt de hel los en een ongenadig harde
regenbui vult de
straten en daken
met water en hagel.
In een portiekje
aan de overkant
staan twee wandelaars te schuilen.
De fietsers die we
net nog zagen zijn
in een bijgebouw
van de kerk gevlucht. Na het eten
kijken we op de
kamer naar het
journaal en horen
we in de verte de
blaaskapel
nog
menig
deuntje
weggeven. Ze weten van geen ophouden.
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28 Juni 2015 : Bamberg
Het is ongelooflijk maar om vijf uur gaan de kerkklokken weer aan de gang.
Even later horen we in de verte de luidspreker en dezelfde muziek als gisteren. Ze gaan verder met de bedevaart. Als ik Evy al vroeg heb uitgelaten, net
voor half zeven, dan moet ik dat toch even op internet opzoeken. Het blijkt
dat vanuit dorpen uit de regio men op zaterdag te voet naar deze basiliek
trekt en op zondag weer teruggaat. Niet elk weekend; daar is op de website
van de kerk een heel schema voor. Zo kunnen we zien dat de groep van vandaag vanuit Heroldsbach op zondagochtend al om vijf uur naar huis vertrekt,
ondersteund door muziek en het geluid van klokken. Op de kaart zie ik dat
dit bijna veertig kilometer is. Er zijn groepen die van verder komen. Bij het
ontbijt horen we dat ze al om drie uur samen kwamen in ons hotel voor het
ontbijt en om tien over vijf vertrokken. Na het ontbijt gaan we ook nog even
kijken of we nu de kerk in kunnen. Gisteren kon dat niet vanwege de processies en een trouwerij. Nu zit de kerk vol en is men met een dienst bezig. Door
de raampjes kunnen we zien dat het een mooie kerk is. Dus niet alleen van
buiten maar ook van binnen.

Voordat we naar Weimar gaan, stoppen we eerst in Bamberg. Men vind dit
een mooi stadje, maar eigenlijk vinden we er niet zo veel aan. Gewoon een
Duitse stad met wat leuke straatjes en een gigantische dom. Bij de dom is het
vanaf buiten onduidelijk of er een dienst bezig is. We mogen eigenlijk pas
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naar binnen als de dienst klaar is, toch nemen we snel een kijkje. Er hangt
een nevel en een nare lucht van wat waarschijnlijk wierook moet zijn, maar
zeker weten we het niet. Ook hier zitten de banken vol. De kerk van binnen
is niet echt mooi, maar heeft wel wat mystieks zoals we dat vaker zien in
films over de middeleeuwen. Misschien was het toen wel zo. Op een terras
bij één van de talrijke fonteinen nemen we koffie met gebak. We ergeren ons
aan de Japanners die al ijsjes etend het terras op lopen en dan van alles bestellen. Niet in één keer, maar telkens als de serveerster terugkomt om het
bestelde te brengen bedenkt iemand anders uit de groep dat die ook wel wat
wil. De serveerster wordt er moedeloos van; begrijpelijk. Voordat we Bamberg uitrijden halen we nog wat broodjes voor de lunch. Die kunnen we opeten op een rustig plaatsje net buiten Kemmern, aan de bedding van de rivier
de Main.
Het is nog een flink stuk rijden naar het hotel in Weimar. Daar hebben we
ons best wel in vergist. We dachten dat tweehonderd kilometer slenteren
langs de Burgenstrasse wel kon in één dag, maar dat valt tegen. Als je een

stad langs de route bezoekt ben je zo twee á drie uur bezig. Goed om te weten voor de volgende keer. Dan moeten we de etappes wat kleiner houden.
Om kwart over vier zijn we er. Het is een redelijk oud hotel, maar wat je ziet
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is schoon en alles werkt. Er is wel een hele nieuwe badkamer en een nieuw
bed. Aan de buitenkant kan het wel wat verf en onderhoud gebruiken. We
hebben een kamer op de bovenste verdieping met een “eigen” balkon. Wie
ons kent weet dat we dit handig vinden.

Het is al bijna vijf uur als we de stad in rijden. Hier en daar is men met de
weg bezig dus we hebben het centrum niet zomaar gevonden. Als we uitstappen zouden we op het eerste de beste terras gaan zitten en hoe vervelend: het
is een ijszaakje. Zo één waar je tientallen verschillende coupes kan krijgen.
We houden het beschaafd op een Iced Coffee en een bananen milkshake.
Eenvoudig is dat niet, want uitgerekend een oude heer in de bediening, er
lopen nog drie jonge meiden, blijkt zo dement als een deur. Hij komt na het
opnemen van de bestelling nog eens vragen of we al besteld hebben om
daarna nog twee keer te vragen wat dat dan was. Een half uur later kunnen
we dan genieten. Als je maar geduldig bent. Het was het wachten in ieder
geval waard. Slenterend door de straten kunnen we op de markt bij "Zum
Schwarzen Bären" een heerlijke zalmtartaar eten met lekkere rösti schijfjes.
We maken daarna onze wandeling door de stad af richting de auto. Weimar
is ook niet heel bijzonder, maar daar kwamen we ook niet voor. Wat ons
opvalt, is dat in deze voormalig DDR stad er heel veel “ogenschijnlijk” daklozen zijn. Overal bedelaars zoals in de wereldsteden en zo groot is deze stad
nu ook weer niet. Een andere nieuwe trend die we waarnemen is dat de jeugd
bier haalt
in een supermarkt
en het dan
tegen
de
muur naast
een
café
gaat nuttigen. Eenmaal terug
in het hotel
maken we
plannen
voor
de
volgende
dag.
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29 Juni 2015 : Erfurt
Het is al vroeg druk in het hotel. Het wordt vanwege de vele kamers en een
gunstige prijs goed bezocht door gezelschappen. Bij het, voor ons, late ontbijt zit de ruimte bijna vol. Hier kunnen een vijftigtal mensen plaatsnemen,
maar we vinden toch nog een plekje. Als blijkbaar de bus vertrekt is de ontbijtzaal ineens nagenoeg leeg. Als we ook klaar zijn vertrekken we naar Buchenwald. Op de website hebben we gezien dat het grootste deel van de bezienswaardigheden op maandag gesloten is, maar een paar gebouwen zijn
toch open.
We komen eerst aan bij het monument dat men dertien jaar na de oorlog
heeft gebouwd. Een kolossale toren op een groot plein met daarvoor nog een
groot bronzen beeld. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over de omgeving. In het aangelegde park worden de massagraven met de toren verbonden
door grote
betonblokken.
Op
deze betonblokken zijn
plakkaten
aangebracht
die taferelen
uit het kamp
uitbeelden.
Een jonge
vrouw
is
bezig
met
herstelwerkzaamheden
aan de plakkaten. Deze
zijn namelijk aangetast
door
kalk en zout. Met een kwastje en een vernevelapparaat poetst ze heel grondig
een stuk beton schoon. Ze vertelt dat ze zo vier weken bezig is met één betonblok. Even verderop is men in een as-put iets doortastender bezig met
renovatiewerkzaamheden. Op het plein heerst een oorverdovende stilte, on25

danks de werkzaamheden en een tiental aanwezige bezoekers.
Bij het kamp zelf is het flink drukker. Ondanks dat het gesloten is staan er
verschillende bussen en heel veel auto's. Bij de informatiebalie, gewoon geopend, krijgen we een plattegrond en nog wat informatie wat we wel en niet
kunnen zien. Het valt mee, op twee gebouwen na zijn de musea op het kamp
en het café gesloten. We zijn eigenlijk net op tijd voor de film die over twintig minuten begint. Deze laat zien wat er zich allemaal heeft afgespeeld in
dit kamp. Deels via personen die het kamp overleefd hebben. Het kan haast
niet anders dan dat dit oude beelden zijn. Dat stoort ons niet. Ongelooflijk
wat mensen elkaar kunnen aandoen en wat de ander dan moet doorstaan. Als
we even later
door delen van
het kamp lopen
dan is het hier ,
ondanks
de
drukte,
nog
stiller. Zelfs de
grote
groep
jongeren
gedraagt zich hier
netjes. Zij zijn
ook onder de
indruk, net als
ons. Hier zijn
achtenvijftigduizend mensen
overleden in de
kampen.
Het
werd ook gebruikt als doorvoerkamp naar Dachau en Auschwitz. Van alle barakken staat
er nog maar één overeind. We kunnen het poortgebouw bekijken met de bekende opschrift op het hekwerk:"Jeden das Seine". Sarcastisch genoeg hebben de daders het zelf ook meegemaakt. Direct na de bevrijding van het
kamp hebben ze hier meer dan zevenduizend Duitse gevangen hetzelfde laten
ondergaan. Honderden hebben deze gruwel ook niet overleefd. Er is ook nog
een gebouw waar de overledenen werden verbrand. In de beginjaren werd het
as nog in urnen bewaard, zodat de familie het nog kon claimen. De eerste
jaren waren het hoofdzakelijk gevangenen die een bedreiging voor het Derde
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Rijk zouden kunnen vormen. Toen men later de Joden op transport naar
Duitsland zette had men gewoonweg niet meer de capaciteit en werd alle as
in grote putten gegooid. Na twee uur hier te hebben rondgekeken lopen de
koude rillingen je over het lijf.
We hebben een
hele late lunch op
een bezette picknickplaats ergens
buiten
Buchenwald. Werklui van
de Deutsche Bundesbahn hebben het
erg naar hun zin en
zijn nog niet van
plan te vertrekken.
Hoeft ook niet
want er is nog
plaats voor onze
eigen
stoeltjes.
Onder het luid
geraas van een
windmolen hebben we uitzicht over de vallei van Erfurt. Dat is de tweede
bestemming voor vandaag. Ook hier is men overal aan het werk en is het
vinden van een parkeerplaats niet eenvoudig. We rijden naar de parkeerplaats
bij de Dom. Bijna
trappen we in een truc
van een hotel dat ook
De Dom heet en een
parkeergarage
heeft
met exact dezelfde
naam. Het lijkt net
"dé"
parkeerplaats,
maar dan met ongehoorde tarieven. We
zien het gelukkig op
tijd. Parkeren in Duitsland is relatief goedkoop.
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Erfurt is een mooi stadje. Bij de eerste ijssalon en het bijbehorend terras dat
we zien, nemen we beide een coupe. Voor het kerkje staat een mooie bronzen
maquette van de stad. In braille staat geschreven wat voor gebouw of straat
het is; prachtig. Op de Krämerbrücke is het al wat drukker. Het geheel is een
plaatje en mensen genieten zichtbaar van het beekje dat er onderdoor loopt.
Op de brug helpen we nog twee Duitse meisjes met het loggen van een cache. In een zijstraatje genieten we uit de zon van een fris biertje. Smaakt
lekker bij dertig graden. Daarna lopen we nog verder rond in deze stad. In de
nabijheid van een park eten we bij een Italiaans restaurant. Niet de gebruikelijke pizza, maar een Italiaans vleesgerecht waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Het is in één woord fantastisch. Voldaan en met een volle maag
lopen we terug naar de auto.

Wanneer we terug in het hotel zijn kunnen we tevreden terugkijken op een
leuke vakantie. Ondanks wat regen hebben we overwegend mooi weer gehad. Niet te warm, niet te koud, zelfs niet toen het regende. Enig minpunt
was ons laatste hotel. Drie dagen voor aankomst stuurde men een bericht dat
de hond toch niet welkom is. Daarop hebben we besloten niks anders te boeken. We hebben daar even in dezelfde buurt gezocht, maar nagenoeg alles
was vol. Dan maar naar huis. Het waren tien mooie dagen.
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