Parels van het oosten
Een reis tussen de Elbe en de Harz
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ZATERDAG 26 JULI – VERTREK
In de zomer van 2014 vertrekken we laat in de ochtend voor onze tweede
vakantie. Op aanraden van ex-collega Jos gaan we deze keer naar de voormalige DDR. Onze jongste zoon, de bakker, moest in de afgelopen nacht nog
werken. Pas als hij thuis is, en gedoucht heeft, kunnen we op pad. In de uren
tot zijn thuiskomst verzamelen we alle benodigdheden voor een vakantie.
Met een iets kleinere kofferbak dan andere zomervakanties moeten we daar
slim mee omgaan. Alles past er op de heenweg in ieder geval in.
We vertrekken uiteindelijk om negen uur. De reis via Venlo, Dortmund en
Kassel verloopt voorspoedig. Het lijkt wel een speciale dag. Nagenoeg geen
vrachtwagens op de weg en de meeste vakantievierders hebben blijkbaar
andere routes genomen. Onderweg zien we één file vanwege een ongeval.
Gelukkig is het de andere kant op. Af en toe stoppen we onderweg voor een
kleine pauze en de inmiddels bekende zoektocht naar een datakaart. Bij de
Aldi hebben ze deze zomer een mooie aanbieding. Ik had me thuis al ingelezen in de ietwat ingewikkelde procedure die men moet doorlopen om het
allemaal voor elkaar te krijgen. Honderd kilometer voor Dresden komen we
in een flinke hoosbui terecht waarbij we net als een paar andere auto’s zelfs
de mistlampen moeten aan zetten. De temperatuur daalt meteen met tien graden tot net onder de twintig. Een paar kilometer verder is het alweer opgeklaard. Een uur voordat we op onze bestemming arriveren bel ik al even met
de familie die het vakantiehuis verhuurt. Zoals afgesproken laat ik even exact
weten wanneer we er zijn en in ruil daarvoor hoor ik welk appartement voor
ons is: huisnummer 383.
Als we net na zes uur het terrein oprijden staat de eigenaresse van het appartement al te wachten. Ze heet ons allen persoonlijk welkom, inclusief de
hond. We krijgen een korte rondleiding in het grote appartement. Het heeft
een woonkamer, een keuken, drie slaapkamers en twee badkamers. De tweede is meer voor kinderen, vanwege het lage plafond, maar is zeker bruikbaar
als extra toilet. Verder heeft onze verblijfplaats van deze week alles wat we
kunnen bedenken. Van magnetron tot vaatwasser, van wasmachine tot badkuip. Aan alles is gedacht. Terwijl Perry alvast in zijn bed kruipt, nachtelijke
arbeid en een lange reis gaan niet in de koude kleren zitten, gaan Bianca en
Ronny kijken waar we nog wat te eten kunnen krijgen. Ik bewaak het fort en
zorg ervoor dat we onze mobiele wifi aan de praat krijgen. Dat heeft het verblijf zelf niet maar gelukkig hebben we attributen genoeg om de komende
week contact met het thuisfront en binding met onze interesses te houden.
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Als het tweetal terugkomt dan bestaat het avondeten eten uit friet met schnitzel of een halve kip. Perry komt zijn bed niet meer uit.
Na het avondeten gaan we gedrieën nog even een avondwandeling maken, op
zoek naar de eerste geocache van deze vakantie. Hoewel het nog licht is heeft
de zonsondergang zich wel al ingezet. We vertrekken zuidwaarts voor een
wandeling van een dikke twee kilometer. Eén stuk is best steil. Hoewel het
niet heel hoog is, de top is 270 meter, is het een behoorlijke klim. Er is een
verval van 75 meter op een stuk van 500 meter; dat is een stijgingspercentage
van 15 procent. Als we boven zijn hebben we zicht op een deel van het dal.
In de cachebeschrijving wordt een spectaculair uitzicht beloofd maar dat valt
wat tegen. Misschien vanwege de invallende schemering. Eén boer heeft daar
geen last van, die gaat gewoon verder met het binnenhalen van zijn oogst. De
cache wordt echter niet gevonden. Als we terugkomen dan slaapt de jongste
nog steeds en denken we dat dit wel tot morgenochtend zal duren. Na een
verfrissend biertje en een douche gaan we allemaal naar bed.

ZONDAG 27 JULI – BASTEI
De ochtend begint al warm. Rond een uur of negen is het al achtentwintig
graden. Na het ontbijt rijden we naar de Basteibrug, een parel in kalkzandsteen. De brug verbindt verschillende rotsformaties en biedt een prachtig
uitzicht over het Elbedal en over het Elbezandsteengebergte. De reis erheen
is rustig. Niet geheel onlogisch op een zondag. Onderweg oefenen we al wat
op ons Duits maar als er bedacht moet worden wat “U30 party” zou kunnen
betekenen dan kunnen we hier twee kanten mee op. Duidelijk voor dertig
plus want die andere betekenis is “met een umlaut zonder puntjes” wordt er
gegrapt. We kunnen er nog kilometers om lachen. Als we richting Rathen
rijden, een bekend kuuroord, zien we rechts Lilienstein in de verte. Die
toeristische
trekpleister
bezoeken we later deze
week. De beklimming
naar de Basteibrug is
meer dan genoeg voor één
dag. In Rathen is het nog
niet heel druk. We aanschouwen nog even de
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uitrustingen van andere bezoekers en als die blijkbaar allemaal hun wandelschoenen aan hebben dan doen we dat ook maar. Daarna stappen we op het
veerpontje dat ons over de Elbe zet. Het begint al wat warmer te worden en
we zitten al aardig over de dertig graden. Grappig want bij het kiezen van
deze bestemming zou het gemiddelde in juli rond vierentwintig graden liggen. Op het rare
bootje is er geen
bescherming voor
de zon. Eenmaal aan
de overkant nemen
we op een terras een
verfrissend drankje
voordat we aan de
tocht van veertig
minuten steil omhoog
beginnen.
Althans, dat staat op
een bord aan het
begin van de klim.
Met alle tussenstops
zullen we er bijna
een uur over doen.
De weg naar boven is een steil pad wat bestaat uit stenen trappen, afgewisseld door rots en bosgrond. Het is redelijk goed begaanbaar. Toch verbaast
me het schoeisel van sommige wandelaars. Wellicht had men beter ook goed
opgelet bij de start van het avontuur. Op een paar plaatsen naar boven stoppen we even om wat te drinken en om uit te rusten. Met name voor Evy lijkt
het zwaar, al heeft ze twee poten meer om haar mindere gewicht naar boven
te slepen. Af en toe wordt ze door één van de jongens een stukje gedragen.
Op een paar plaatsen langs de route kan je even van het pad af, letterlijk, en
heb je prachtige uitzichten over het Elbedal. En net als je denkt dat je het
mooiste plaatje wel geschoten hebt, zit je weer een paar meter hoger en heb
je een nog beter uitzicht. Als we helemaal boven op de brug zijn dan heb je
dat in eerste instantie niet echt in de gaten totdat je vanaf een ander uitzichtpunt op zijn gehele pracht en glorie uitkijkt. Een knap staaltje werk uit 1851.
Dit was echter een vervanger van een nog oudere brug. Aan de andere kant
kijk je uit over het prachtige zandsteengebergte. Wij beschouwen dit als de
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Grand Canyon van Duitsland. We nemen ook nog even een kijkje in een
klein reservaat waar nog restanten te vinden zijn van een oude nederzetting
op deze rotsformaties. Je moet wel heel goed kijken totdat je aan het einde
van de rondgang bij een maquette snapt hoe men toen geleefd moet hebben.
Een wirwar van gebouwen verdeeld over verschillende rotsen welke verbonden zijn met bruggen.

De tocht naar beneden gaat een stuk soepeler dan omhoog, maar dat is logisch. Alhoewel, de schuine trappen zijn ook naar beneden aardige kuitenbijters waarbij je snel naar een vlakke weg verlangd. In tien minuten zijn we
weer beneden en zoeken we een terras. Op het eerste is nog wel plaats maar
ook windstil waardoor het daar erg benauwd is. Op een tweede, een Biergarten is gelukkig ook nog plaats en staat een verkoelend windje. Met een frisse
pint (of cola) en een lekker stukje “Apfelstrudel mit Eis und Sahne” is het
even genieten na deze warme inspanning. De serveerster geeft ons nog een
waarschuwing dat er tussen twee en vier onweer verwacht wordt en dat we
dan beter niet naar boven kunnen gaan. We zijn al naar boven geweest maar
dat kan ze uiteraard niet weten. We danken haar en laten haar in de waan dat
ze weer een goede daad heeft verricht. Ondertussen zien we weer een veerpont die leegloopt richting de beklimming van de Bastei. Die mensen weten
blijkbaar nog van niets. Als we weer aan de overkant zijn staat er een enorme
rij voor de pont en is er geen waarschuwing voor het naderende onweer te
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bespeuren. Donkere wolken beginnen zich al samen te pakken. Het weerhoudt blijkbaar niemand er van om aan de tocht te beginnen. We nemen nog
een ijsje en genieten van de verkoelende airco in de auto richting onze tijdelijke verblijfplaats. Het is dan nog 32 graden.
Als we rond vieren weer terug zijn dan staat er al wat meer wind en is het
nog donkerder. Terwijl we ons opfrissen en uitrusten van deze inspanning
barst rond vijf uur het onweer los. Gevolgd door een flinke regenbui. De
temperatuur daalt naar 23 graden. Drie uur later gaan we op zoek naar het
avondeten. We slaan rechtsaf richting Dresden maar vinden niet zo snel een
restaurant. Vreemd, want ook in “Oost-Duitsland” zal er toch wel buiten de
deur gegeten worden? Na een korte rondrit vinden we dan eindelijk een hotel
annex restaurant waar we op het terras in prachtig weer kunnen eten. We
nemen slechts een hoofdschotel; schnitzels in verschillende variaties. Deze
smaken heerlijk en het is ook meer dan genoeg. Daarna terug naar ons appartement waar we net op tijd arriveren voordat de volgende onweersbui losbarst. We spelen een kaartspelletje voor het “Oost-Duitse kampioenschap”
waar alleen wij weet van hebben. Bieden is in onze regio een verslavend
spelletje, enigszins vergelijkbaar met klaverjassen. Daarna kijken we nog
naar een aflevering van onze favoriete serie voordat we moe maar voldaan in
slaap vallen.

MAANDAG 28 JULI – KÖNIGSTEIN
Deze morgen gaan we eerst zorgen dat we een “Feinstaubplakette” kunnen
bemachtigen. Na het ontbijt rijden we richting Dresden waar we een DEKRA
zit. Dat bedrijf zorgt voor keuringen alsmede de stickers die je nodig hebt om
de binnensteden in te mogen rijden. De vriendelijke dame is goed gemutst en
kijkt even raar op als ik mijn pasje van de auto tevoorschijn tover. Normaal is
dat een stuk papier maar nadat ik uitgelegd heb dat het sinds 1 januari een
mooi pasje is, is het geen probleem. Ze stelt nog wat vragen en gaat dan aan
de slag met het registreren en het bedrukken van de sticker. In de tussentijd
komt er nog een klant binnen en zwaait al brabbelend papieren op de toonbank met een groot DDR-logo er op. Een andere dame brabbelt wat terug en
gaat ook hier mee aan de slag. Het blijken de papieren van een oude boottrailer te zijn. Het verleden is hier nog niet helemaal uit het systeem. Als ik een
mooi papier terugkrijg blijken de tarieven ten opzichte van vorig jaar gestegen. Dit jaar betalen we zeven euro, wat natuurlijk een schijntje is vergeleken
met wat een Nederlander bij de ANWB zou moeten betalen. Je moet alleen
even de moeite nemen om het zelf te regelen.
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Daarna door naar Königstein. Als we in het dorpje arriveren is het nog een
aangename vierentwintig graden. We vinden een mooi “parkeerschijf- plaatsje” met de duur van een uur en lopen daarna het dorpje in. Perry vind na een
honderdtal meters meteen de eerste geocache van de vakantie. Die was verstopt achter een regenpijp van de kerk. Als we verder lopen zien we een mooi
terras bij een Conditorei. Deze is gelegen tegenover de spoorbaan. Ik neem
een klassieke Cappuccino. De anderen nemen elk een verschillende Latte
Macchiato waardoor het niet anders kan dan dat de serveerster zich bij het
afleveren vergist en ze door elkaar haalt. Ze zien er ook allemaal hetzelfde
uit. Hoewel we lekker zitten is dat niet het einddoel van de dag. We willen
graag naar boven, naar de vesting. Die moet indrukwekkend zijn. Als we
allemaal onze lekkere koffie op hebben kijken we even wat onze mogelijkheden zijn. Er vertrekt hier elk kwartier een bus naar de vesting. Maar we
kunnen ook de auto halverwege parkeren en het laatste stuk te voet gaan.
Gezien de prijs van een paar euro per man voor een retourtje nemen we dan
toch de bus. Het wordt wel wat warmer vandaag en hebben de beklimming
van de Bastei nog in de benen.
Voordat we in de bus stappen, moeten we
eerst onze auto verplaatsen. We kunnen
redelijk goedkoop parkeren bij de waterval alwaar we nog een cache vinden. Ondertussen haalt Ronny de auto en balanceert Perry op de rand van de waterval om
de geocache te kunnen pakken. Het is niet
eenvoudig omdat een man vanuit zijn
camper ons van een afstandje in de gaten
houdt. In de tussentijd is Ronny alweer
terug. Hij kan met zijn redelijk slanke
handen wel de moeilijk bereikbare cache
boven water toveren. Na het betalen van
een dagkaart (tweeënhalve euro voor een
hele dag) gaan we weer richting het kleine
station en stappen we met een retourtje op
zak in de wat vreemde bus. Het is een
oude dubbeldeks toeristenbus, alleen het
bovendek is één langgerekte zitbank in
een U-bocht. Als de wat chagrijnige bus8

chauffeuse vertrekt zet ze er aardig de sporen in. Bij de eerste de beste rotonde moeten we ons stevig vasthouden en hebben we het gevoel dat we kantelen. Als we weer overeind zitten scheurt ze in rap tempo dicht langs de
spoorbrug. De bovenkant van de bus is dan letterlijk enkele centimeters van
het beton verwijderd. Bergop gaat ook hard. Naarmate het steiler wordt en de
vaart er uit gaat, des te meer er teruggeschakeld moet worden. Halverwege
de berg, bij de parkeerplaats, moeten we er allemaal uit en stappen we over
op een treintje. Die brengt ons tot aan de voet van het kasteel.

Bij de entree van het kasteel kopen we kaartjes en stappen in de grote lift die
ons naar de top brengt. We hadden graag in de panoramalift gezeten maar
deze is verboden voor honden. Geeft niks; de hond mag hier in ieder geval
mee naar binnen. Eenmaal boven kijken we onze ogen uit naar de omvang
van deze vesting. Achteraf zullen we merken dat hier een heel dorp aanwezig
is. Zo op het oog is het zevenhonderd bij vijfhonderd meter. En dat alles op
een goede vijftig meter bovenop de rotsen gebouwd. We lopen eerst even
rond de buitenmuur en nemen dan een kijkje in de vele gebouwen. Net na de
middag nemen we plaats op het terras van de oude officiersmess en genieten
van de lunch met een verfrissend biertje. Daarna weer door langs de andere
kant van de buitenmuur. We komen tot de ontdekking dat dit een onneembare vesting is. Een expositie in één van de gebouwen bevestigt dit. De temperatuur loopt nu op tot achtentwintig graden. We kunnen even afkoelen in
de grote wijnkelder waar ooit een enorm wijnvat heeft gestaan. Als we bij de
voorkant kijken, daar waar men vroeger binnenkwam, dan zien we ook dat
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hier heel goed is nagedacht om de vijand buiten te houden. Meerdere systemen zorgen ervoor dat de vesting niet te veroveren is. In de zevenhonderdenvijftig jaar is dat dus ook nooit gebeurd. Er is werkelijk aan alles gedacht.
Van een ingenieuze lift tot waterstelsel, van kazematten tot een zelfvoorzienend stukje landbouwgrond. Regenwater werd ook hergebruikt. Rond half
vier begint de lucht er weer dreigend uit te zien en gaan we weer naar beneden. Niet met de lift maar via de “voordeur”. Dat is een steile opgang waar in
de middeleeuwen de soldaten met een ingenieus systeem, aangedreven op
mankracht, de paardenwagens naar boven moest helpen. Anders haalde men
het gewoonweg niet.

Rond kwart over vier zijn we weer in het dorp en nemen we weer plaats op
het terras van de familie Zimmermann waar we eerder ook zaten. Ronny en
Bianca nemen een lekkere sorbet, de rest een biertje. Rond half vijf begint
het daadwerkelijk te regenen maar niet zo hard dat het vervelend wordt. Wij
zitten in ieder geval droog. We raken aan de praat met een andere gast op het
terras die hier blijkbaar vaker komt. Als een echte ambassadeur van de streek
heeft hij nog wat tips voor ons. Een aantal waren we al van plan; een paar
nieuwe noteren we in het geval we er nog tijd voor zouden hebben. Hij weet
in ieder geval veel. We krijgen ook te horen dat hij vroeger politieagent in
Amsterdam was en dat hij vroeger aan bekende zaken gewerkt zou hebben.
We weten niet of het waar is maar hebben geen reden hier aan te twijfelen.
Hij vertelt ons ook nog wat weetjes uit de streek die ons eigenlijk wel al opvielen maar die we niet konden verklaren. Zo is er het verhaal van de recent
geschilderde huizen. Deze zijn allemaal fris geschilderd terwijl ze er op de
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foto’s nog best wel grauw uitzien. Men heeft in de laatste jaren blijkbaar de
belasting verlaagd voor gekleurde huizen zodat een en ander er wat minder
“DDR” uit zou komen te zien. En met succes. Verder vertelt hij dat dit deel
van het Elbedal best wel een risico is. Vorig jaar, begin juli, stond het water
enkele meters hoog. Vandaar ook al die jaartallen op de gevels. Ook bij deze
Conditorei. Hij is blijkbaar bekend met Antje, de eigenaresse, want niet veel
later komt ze erbij zitten en heeft ze foto’s van de laatste overstromingen. Ze
is in tien jaar al vier keer getroffen. De laatste keer stond het water tot aan het
balkon. Een heel dossier met foto’s en krantenknipsels ondersteunen haar
verhaal. Ze vertelt dat het ergste van een overstroming de modder is. Omdat
de huizen van kalkzandsteen zijn moeten ze al het pleister van de muren bikken anders drogen die nooit op. En aangezien het al zo vaak in zeer korte tijd
is wordt er door de verzekeringsmaatschappijen niks meer vergoed. Een aantal winkels zijn al failliet. Huizen kan je hier voor een habbekrats kopen als
ze onder het hoogwaterpeil staan. Om zes uur, een paar biertjes later, gaan
we weer op pad. In een supermarkt halen we wat broodjes en warme worsten
wat als avondeten kan dienen. In de vesting hebben we al een uitgebreide
lunch gehad. In de avond spelen we nog een kaartspelletje en kijken nog wat
afleveringen van verschillende series. Tegen twaalf uur ligt iedereen op één
oor. Ook diegene die dit verslag schrijft. Morgen weer een mooie nieuwe
dag.

DINSDAG 29 JULI – BARBARINE
Vandaag staat de Barbarine op het programma, We hadden er al over gelezen
en gisteren hebben we meer informatie gekregen van de Amsterdammer en
onze gastvrouw Antje in Königstein. Onderweg slaan we nog verschillende
smaken drinkwater in, voor de reis naar onze derde beklimming deze week.
Tevens nemen we nog gewoon drinkwater voor de komende week mee want
een mens gebruikt hier best wel wat. Niet dat we gewaarschuwd zijn voor
slecht drinkwater maar we nemen het risico niet. Het water uit de kraan zal
best prima zijn maar het flessenwater kost hier slechts een paar cent per liter.
Perry rijdt ons de heuvels achter Königstein in en nadat we even de verkeerde weg hebben genomen komen we toch op de parkeerplaats uit waar de
Amsterdammer heeft gezegd dat we onze beklimming het best konden beginnen. Als blijkt dat de parkeerautomaat niet werkt leggen we de parkeerschijf achter het raam zoals de instructie op de automaat voorschrijft. Na een
bak koffie op het terras gaan we op zoek naar de volgende parel: de Barbarine. Vanaf de parkeerplaats lopen we over grote betonnen platen richting het
bos rond de kalkzandstenen-rotsformatie. Daar hebben we de keuze om links
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via de trap of rechts via het wandelpad te gaan. Antje had ons verteld dat we
via de trappen weliswaar sneller zijn, die gaan steil omhoog, maar die zijn
ook verschrikkelijk. Ze vindt de route rechtsom beter. Hier ben je langer
onderweg maar is goed te doen. En de wandeling naar boven is ook mooier.
We nemen het wandelpad rechtsom, zeker ook omdat we de hond bij ons
hebben. Het is dat men het ons verteld heeft want op de borden is van dit pad
niet veel te vinden. Pas als we aan de andere kant van de rotsformatie komen
vinden we gekleurde route-informatie op de bomen en stenen. Daarnaast
kunnen we ook nog vertrouwen op hedendaagse technologie.
De route naar boven is prachtig en laat ons de rotsformatie in zijn volle glorie
zien. De temperatuur loopt weer op richting de zesentwintig graden maar af
en toe zijn er spelonken waar we dankzij een koele bries even kunnen afkoelen. Soms zijn de doorgangen nauw en vochtig maar met wat passen en meten kunnen we er redelijk goed langs. Hier en daar heeft men een trap gebouwd waardoor we makkelijk de hoger gelegen rotsen kunnen trotseren.
Andere keren zijn de trappen in kalkzandsteen; ingesleten of uitgehouwen.
Na een dik half uur komen we
boven bij het gasthof aan. Een
verfrissende pint staat snel op
tafel en hier kunnen we bijkomen van de beklimming.
Het is er redelijk druk met
allerlei soorten toeristen. We
zien dat de meesten van de
andere kant komen lopen; we
vermoeden dat ze geen weet
hebben van een andere toegangsweg.

12

De uitzichttoren laten we nog even voor wat het is en we gaan naar de andere
kant van het plateau. De weg erheen is een beetje zoals onze route naar boven maar dan
veel
minder
steil. Hier wisselen natuurlijke
en door de mens
aangelegde stalen trappen elkaar af. Als we
bij de Barbarine
aankomen hebben we uitzicht
op een drietal
ovale
stukken
rots op elkaar
gestapeld. In de
volksmond
wordt dit de
fallus genoemd maar een oud verhaal wil dat dit een versteend meisje is. We
nemen het aan voor zoete koek. We zoeken nog even naar een geocache maar
deze is nergens te vinden. Jammer want deze hadden we graag aan ons lijstje
toegevoegd. Dan weer terug naar het terras van het gasthof iets lager op het
plateau. Daar belonen we ons
met een prachtige sorbet. We
moeten er even op wachten
maar dat is het meer dan
waard. We nemen nu de weg
via de trappen naar beneden.
En als we die aanschouwen
dan weten we waarom Antje
deze verschrikkelijk vindt. De
metalen trappen gaan steil
omlaag. Hier en daar een hele
nauwe doorgang. Na halverwege gaan de metalen trappen
over in houten die soms half
door aarde verborgen zijn.
Deze zijn lastig te nemen en
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een aanslag op de knieën. In ieder geval hoeft Evy hier niet meer gedragen te
worden; hier kan ze gewoon zelf weer lopen. Als je een grote hond zou hebben wordt het een hele uitdaging, zeker omhoog. Wat Evy betreft; die heeft
het naar haar zin. Deze gehele wandeling was voor haar een soort apenkooi.
Vermoeiend maar ze genoot er zichtbaar van. Volgens ons heeft ze weer wat
angsten overwonnen.
In de auto is er eindelijk verkoeling. De airco loeit aardig om de inmiddels
vierendertig graden weer enigszins aangenaam te maken. We besluiten om
naar de Tsjechische grens te rijden en te kijken wat er aan die kant te zien is.
We stellen de TomTom in op Hřensko, een grensdorpje. We komen dan wel
voorbij Bad Schandau wat in alle reisgidsjes als het Walhalla gemarkeerd
wordt maar meer dan wat winkelstraten zien we er niet. Dan door naar de
grens. Daar staat bij binnenkomst in Tsjechië een stalletje met een vriendelijke meneer die autobaanvignetten verkoopt. Die hebben we morgen toch nodig dus we nemen er nu al één mee en plakken die ook weer rechts achter
onze voorruit. In het plaatsje zelf treffen we, zoals verwacht, een soort van
klein Azië aan met de nodige twijfelachtige koopwaar. We parkeren de auto
en lopen tegen beter weten in toch door de, in een markthal omgetoverde,
hoofdstraat. Bijna allemaal verkopen ze dezelfde shirts waardoor het lijkt
alsof de Aziaten allemaal voor dezelfde baas werken. Variatie is er nauwelijks. Mede daardoor, en een temperatuur van bijna vijfendertig graden, zorgen dat we er niet lang blijven. Snel het binnenland in. We rijden door een
paar dorpen op zoek naar een mooi plaatsje voor het avondeten. Net voor
Jetřichovice, bij restaurant “U Loupežáku” nemen we allemaal een andere
schnitzel waarbij Perry de uitzondering is, met een flinke biefstuk. In tegenstelling tot een paar andere restaurantjes staat hier wel alles in het Duits op
de kaart en staan overal de prijzen vernoemd. Het is er druk met voornamelijk “locals” wat ons een goed gevoel geeft. Het eten is voortreffelijk, de
serveersters zijn vriendelijk en de prijs ook. Hier kan je met zijn vieren eten
voor bijna de helft van de Duitse prijzen. Het is zeker geen chique restaurant
maar voldoet prima aan onze standaarden: Simpel, goed en schoon. Daarna
rijden we de route weer verder door via Srbská Kamenice totdat we weer
langs de andere kant in Hřensko aankomen. Daar nemen we de lange weg
terug naar ons appartement. Na weer een mooie maar vermoeiende dag pakken we allemaal weer een frisse douche en kijken we nog wat TV. Perry
duikt al meteen zijn bed in. In de avond is er wederom onweer en een beetje
regen maar we zijn al binnen. Regen in de nacht deert ons totaal niet. Als het
overdag maar droog is.
14

WOENSDAG 30 JULI – PRAAG
De halve nacht lijkt het te hebben geregend. Als we aan het ontbijt zitten is
het allang weer droog maar bewolkt. Met twintig graden is het (nog) niet echt
warm maar prima voor een dagje Praag. Als we uiteindelijk om kwart voor
negen in de auto zitten hebben we de route bepaald: we rijden naar een noordelijk gelegen “Park and Ride” en vanaf daar met de metro de stad in. Het is
ongeveer anderhalf uur rijden. We denken dat we helemaal via de snelweg
erheen kunnen maar worden via een aantal randen van dorpen gestuurd vanwege het feit dat de snelweg tussen Dresden en Praag nog niet af is. Die staat
wel al op de kaart maar als we er langsrijden, zien we dat ze nog volop in
aan- en verbouw zijn. Zowel de ingebouwde navigatie als de TomTom hebben beide een andere kijk op de route er omheen. Ligt vast aan de oude kaarten die beiden hebben. In één van de dorpen die we passeren, pinnen we cash
geld om alvast wat voorhanden te hebben.
In de wijk Letňany parkeren we de auto bij de P+R alwaar we meteen op de
metro kunnen stappen. Bij een dame kunnen we met behulp van handen en
voeten voor een paar euro de man een dagkaart kopen voor het gehele openbaar vervoer in Praag. Ze vertelt er niet bij dat deze kaarten gevalideerd moeten worden wat inhoudt dat we ze door een automatisch stempelapparaat
moeten halen. Na een keer of drie staat de stempel op de goede plaats. Overgevalideerd zeg maar. Dan stappen we op de rode lijn naar het centrum. Nog
voor we goed en wel zitten schiet de metro met fors geweld in actie. Deze
dingen gaan hard! Bij Florenc stappen we uit en moeten meteen de eerste de
beste supermarkt in voor batterijen. De Garmin heeft twee penlights nodig en
kan niet zonder. Dan door naar de andere kant van de stad. Hoewel we navigatie apparatuur bij hebben neemt Perry de papieren versie en loodst hij ons
door de stad. We wandelen via het oudste plein van Praag: Staroměstské. Het
is niet uit te spreken maar op de kaart is het niet zo ingewikkeld als bijvoorbeeld Budapest. Op het plein gaat het er erg toeristisch en artistiek aan toe.
Kunstenaars doen hun kunstjes, toeristen slaan dit alles gade. Uiteraard ook
de onuitputtelijke stroom Aziaten met hun “Europe in One Day” tour. We
zien een groepje kinderen, aangemoedigd en geholpen door oudere meisjes,
de vreemdste capriolen uithalen met twee stokken en een touw gedoopt in
wasmiddel. Op deze manier lukt het ze om enorme zeepbellen te produceren
die in alle richtingen uiteenspatten. Slechts enkele overleven de eerste seconden voordat ze door omstanders uit de lucht worden gehaald. Daarna lopen
we iets zuidelijker langs het astronomisch uurwerk naar het andere deel van
de wijk. Het is inmiddels tijd voor de lunch maar de agressieve benadering
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van de restaurantmedewerkers doet ons besluiten ons heil ergens anders te
zoeken. Een honderdtal meters voor de bekende Karlsbrug, tegenover de
“Dark Theater”, nemen we zonder dat we naar binnen gelokt worden plaats
op een ruim terras. Daar kunnen we wat eten en de voorbijtrekkende mensen
gadeslaan. Achter ons nemen een vijftal Hollandse meisjes luidruchtig plaats
voor een sorbet. Als alle knopen in de pot zijn geteld en mogelijkheden bekeken, neemt één meid een besluit en de rest bestelt hetzelfde.

Dan door naar de brug. Dit is wel dé attractie van Praag zeggen ze en dat
klopt ook wel. Althans, als je op het aantal toeristen afgaat. Het is erg druk
en schreeuwend in de menigte herkennen we een aantal landgenoten. Humoristisch genoeg roepen ze naar elkaar dat ze hier nog niet veel Hollanders
gezien hebben. Ze zouden eens moeten weten hoeveel Nederlanders hen wel
opgemerkt hebben. Wandelend over de brug hebben we uitzicht over de
Moldau, de stad en de artiesten op de
brug. Een enorme hoeveelheid beelden
langs de rand van de brug eren oude
staatslieden of heiligen. Bij een kleiner
beeld houdt een groepje Italianen een
ritueel bij één van de gevallenen. Op
de vijf goudkleurige sterren op zijn
hoofd plaatsen ze hun vingers en laten
zich dan fotograferen. Daarna gaan ze

16

op de knieën en slaan ze een kruisje. Vervolgens neemt de volgende plaats.
Dit is blijkbaar ook een bedevaartsoort. De toeristen op de brug houden van
een georganiseerde wanorde. Ze lopen zowel links als rechts van west naar
oost waarbij je continu iedereen moet ontwijken. Bianca heeft Evy deels in
de rugzak op haar buik en deels over de armen. Het arme beest zou zeker
vertrapt worden in deze menigte. Aan de andere kant van de brug vinden we
onze eerste cache in Tsjechië.

Onderaan de brug lopen we aanvankelijk de burcht op, langs de brug met de
vele slotjes. Er zitten fraaie exemplaren bij. Het valt ons op dat er geen handelaar van de gelegenheid gebruik maakt om hier sloten te verkopen. Zou
lopen als een trein! Vanaf Malostranské zouden we naar de paleistuinen lopen, maar we bedenken ons omdat we een dagkaart voor het openbaar vervoer hebben. Dus eerst weer even verkoeling zoeken in een koffietent aan het
plein, waarna we tram 22 naar boven nemen. We hebben geen geluk door een
hele oude tram te treffen maar dat heeft ook wel weer zijn charme. Deze zijn
echter niet zo koel als de nieuwe Skoda treinen die hier rondrijden. Althans,
we denken dat daar wel airco zit, aangezien alle raampjes dicht zijn. Boven is
er een kleine domper omdat de hond niet het mooie park in mag. In plaats
daarvan lopen we een rondje door het openbare park ernaast en hebben we in
ieder geval nog een mooi uitzicht op de stad. Met dezelfde tramlijn gaan we
de stad weer in. Als we over de Legii brug rijden hebben we een mooi uitzicht op de stad en de Karlsbrug. Eenmaal weer op de rechteroever van de
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Moldau stappen we uit en lopen naar een ander bekend plein: Václavské.
Daar lijkt het echter op een gewone winkelstraat zoals bijvoorbeeld de Meir
in Antwerpen. Sterker nog, dit ís de Meir. Alle merken die daar zitten zie je
hier ook. Niet alleen alle binnensteden in Nederland gaan op elkaar lijken,
ook de steden in Europa kennelijk.

Het is alweer half vijf en de lucht ziet er weer dreigend uit. We herkennen
ondertussen het patroon en lopen daardoor nog even door naar Republiky.
Daar nemen we de metro naar Florenc en stappen we over op de rode lijn
naar Letňany. Dit alles is redelijk snel gepiept en we staan net na vijven op
de parkeerplaats op zoek naar een manier om papiergeld in een muntautomaat te krijgen. De bewaker in het hokje wil me aanvankelijk naar het station
sturen om te wisselen maar een andere man, blijkbaar met een hogere rang,
corrigeert hem waarna hij mij via een “geheime” lade wisselgeld geeft. De
vriendelijke bewaker regelt zelfs de hele handeling aan het apparaat waarna
we kunnen vertrekken. Het resterende geld gaat in de tank. Diesel is hier niet
goedkoper dan in Duitsland maar dit is beter dan weer omwisselen naar euro’s. Als we de snelweg oprijden moeten de ruitenwissers aan. Blijkbaar net
op tijd. Terug bij het appartement hebben we pizza op het menu. Erg lekker
na zo’n vermoeiende dag. Na het opfrissen en een kaartspelletje ligt iedereen
snel op één oor. Kijken of we morgen kunnen uitslapen.
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DONDERDAG 31 JULI – DRESDEN
Voor de meesten is het ontbijt later dan normaal. Als we er één niet hadden
wakker gemaakt dan sliep hij nu nog. Zo’n dagje Praag hakt er aardig in. Het
late ontbijt is niet erg, we blijven vandaag in de buurt. Het centrum van
Dresden is hier vlakbij. Volgens de Amsterdammer zou parkeren onder de
Frauenkirche goedkoop zijn maar bij aankomst is dat niet waar. Een parkeerplaats een stukje terug is dat wel. Voor zes euro per dag kan je aan de
Schiessgasse staan. Een andere ondergrondse parkeerplaats die we even later
zien is helemaal onnozel: achtentwintig euro per dag, en dat maar honderd
meter verder. Als we even later bij de Frauenkirche aankomen is het nog niet
heel druk. Het is prachtig weer. De zon staat er nog niet vol op maar het beloofd een mooie dag te worden. Warmer dan vierentwintig graden wordt het
niet. En als de voorspellingen kloppen dan blijft het droog. We betreden de
mooie kerk in groepjes van twee aangezien de hond niet mee naar binnen
mag. Het is werkelijk waar één van de mooiste kerken die we tot nu toe gezien hebben. Het is niet uit te leggen maar de foto’s zullen dat beamen. Of
beter; zelf een kijkje nemen. Binnen is het relatief
rustig met
uitzondering van het vele geflits van de
camera’s.
Ook wij doen dat maar gelukkig hebben
we een camera waarbij flitsen
niet
nodig is. Als daarna
groepje
twee aan de beurt is
vertellen
ze hetzelfde.
Daarna lopen we door
naar Zwinger. Volgens de verschillende
geraadpleegde bronnen is het een oud
kasteel en museum maar is
de magie
van
dit
pleintje
voornamelijk
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iets wat je zelf moet meemaken. We ervaren de “magie” even niet maar misschien is het te vroeg. Het binnenpleintje is overigens prachtig; zouden ze dat
bedoelen? In de Augustusstraße zien we een prachtige muurschildering over
de geschiedenis van de stad. Ronny probeert er met zijn hightech spul een
panorama van te maken maar de vele toeristen in de straat maken dat onmogelijk. De bovenkant staat er niet op. Als we een versie zonder “onthoofding”
willen hebben dan moet hij er verder vandaan staan. Later misschien nog
eens proberen. We lopen verder via Schloßplatz en de Augustusbrücke naar
de nieuwe stad. Daar staat een mooi standbeeld van August de Sterke op ons
te wachten. Het ogenschijnlijk bladgouden beeld glinstert in de zon. Op het
naastgelegen terras nemen we een bak koffie en een lokale lekkernij:
Dresdner-Eierschecke. Dat is een koek met kwark en opgeklopt ei. Erg lekker. Daarna lopen we door via de Hauptstrasse naar de Albertplatz. Onderweg nemen we een kijkje in de Markthalle maar dit is niet meer zoals dat
vroeger was. Nu is het meer een moderne galerie-achtige winkel en een supermarkt. Uiteraard zit er nog wel een bakker en groenteman maar niet meer
dan dat. Het gebouw zelf heeft iets weg van de markthal die we in Madrid
zijn tegengekomen. Het lijkt wel een kopie. Dan via de andere brug, de Carolabrücke, terug naar de Altstadt.
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We lopen even over de boulevard, de Brühlsche Terrasse. Hier hangt af en
toe een hangslot aan het hek ten teken van liefde maar dat is hier nog geen
grote rage. Op de boulevard zijn een paar artiesten actief. Inmiddels is het
wat drukker en wordt het ook wat warmer. Bij een Tirools uitziend restaurant
aan de Münzgasse nemen we plaats. Het donkere biertje is blijkbaar ook
Oostenrijks. Het smaakt prima. Daarna slenteren we weer naar het zuiden
richting de Altmarkt. Daar zijn ze bezig met het opbouwen van een volleybal
arena. Komend weekend starten hier de festiviteiten maar dan zijn wij al lang
weg. Als we nog iets zuidelijker lopen dan heeft Ronny even tijd om een
nieuwe zonnebril uit te zoeken. De keuze hier is groter dan in Nederland en
hij vind exact wat hij wil tegen een mooi zomers prijsje. Bij de Kreuzkirche
gaan we niet alleen even binnen maar nemen we ook even de duizend trappen naar de toren. Althans het lijken er zoveel. Net als je denkt dat je er bent,
dan is er weer een bocht met nog eens een aantal trappen. Maar het uitzicht is
het waard. We kunnen 360 graden om ons heen kijken en Ronny probeert
weer een panorama te maken. Thuis zullen we zien of dit is gelukt. Op de
Altmarkt nemen we weer plaats op een leuk terras en zorgen we dat we weer
verkoeling krijgen.
Als het al wat later in de middag is lopen we nog één keer via het plein van
de Frauenkirche naar Zwinger maar daar ontdekken we nog steeds geen magie. Als we dan weer langs de grote muurschildering lopen is er wederom
nog geen moment om een mooi panorama te maken. We houden het voor
gezien en gaan weer naar het Tiroolse restaurant waar we eerder zaten. Er is
keus genoeg maar we kunnen het niet laten om toch een Wiener Schnitzel te
bestellen, inclusief de zure aardappels en de bosbessen. Alleen Bianca neemt
wat anders: een peperpannetje (of zoiets ;-). De schnitzel is in deze combinatie hemels. De bediening is ook wat vriendelijker dan eerder op de middag
wat uiteraard ook helpt. Terwijl we aan het eten zijn hebben we uitzicht op
de vele toeristen. We becommentariëren uiteraard een aantal opvallende personages zoals we dat wel vaker doen. We hebben ook menselijke trekjes.
Aan de overkant, bij de discotheek, zien we hoe men een worsten- en ijsverkoop in rap tempo ombouwt tot een cocktailbar. De mensen zijn op elkaar
ingespeeld en alles verloopt erg georganiseerd. Binnen een half uur zijn ze
klaar voor de avond. Wij wachten het niet af. We gaan vermoeid terug naar
ons appartement. Daar spelen we het bekende kaartspelletje. Ronny is aardig
in zijn nopjes als hij de leiding in het klassement vasthoudt.
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VRIJDAG 1 AUGUSTUS – LILIENSTEIN
Vandaag staat de laatste geplande beklimming in de Sächsische Schweiz op
het programma. Met het weer zijn we de afgelopen week goed bedeeld, zo
ook vandaag. Na een verfrissende nacht hebben we vandaag weer een laat
ontbijt. Rond half elf gaan we op pad. Voordat we naar Lilienstein gaan nemen we eerst een kijkje in het DDR museum in Pirna. Na een korte omleiding arriveren we er om elf uur. Het museum is gevestigd in een oude fabriekshal. Hoewel het verboden is voor honden, verboden was het meest
gebruikte woord in het voormalige DDR, mag Evy mee naar binnen op
voorwaarde dat ze in de draagzak blijft. Het museum is verdeeld over twee
verdiepingen en opgedeeld in verschillende onderwerpen. Het is hoofdzakelijk een verzameling van oude spullen, in veel gevallen had het ook West
Duitsland kunnen zijn. Maar het is wel leuk om te zien hoe “gewone” oude
items, verzameld in één kamer, tot de verbeelding kunnen spreken. Als ze
dan begeleid worden door teksten hoe men daar in het oude DDR mee omging dan krijgt het een
hele andere lading. We
zien dat ze het wel
goed hadden maar dat
ze alleen niet vrij waren in bepaalde denkbeelden. En alles wat
er was, moest beschikbaar zijn voor iedereen. Niet helemaal
juist natuurlijk; alleen
als je er genoeg voor
spaarde en goed was
voor de partij dan kon
je je een klein beetje
luxe veroorloven. Verder maakt de expositie
duidelijk dat er altijd iets van propaganda in elke boodschap zat. Letterlijk en
figuurlijk. In alle goederen, of het nu zeep of chocolade was, kwam de socialistische boodschap naar voren. Na een uur hebben we alle kamers gezien en
valt het eerlijk gezegd een klein beetje tegen. We hadden meer politieke uiteenzettingen en de gevolgen van alle beperkingen verwacht maar daar is niet
veel plaats voor ingeruimd. De objectieve blik lijkt er geforceerd ingebracht
te zijn. Maar het schept een tijdsbeeld wat leuk is om te zien.
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Als we naar Lilienstein rijden nemen we de weg langs de noordelijke kant
van Pirna. In Lohmen stoppen we even bij bakker Walter voor een bak koffie
en een lekkere koek op het terras. Weer een Eierschecke, met slagroom deze
keer. Dan door naar de vierde parel in kalkzandsteen. Deze puist in het grillige landschap ligt op de andere oever van de Elbe tegen over Königstein. Wat
dat betreft vervolmaken we vandaag vier mooie bergen op een rij: Bastei,
Lilienstein, Königstein en Barbarine. We parkeren de auto aan de westzijde
van de berg en nemen dan de klim aan de zuidkant. Hier konden we weer
kiezen maar deze kant lijkt ons op de kaart makkelijker dan de noordzijde.
Evy is blijkbaar ook uitgeslapen en dartelt tegen de rotsen en trappetjes omhoog alsof ze net uit een winterslaap ontwaakt is. Geen uitdaging is haar te
gek, al moet ze van die trappen met het rasterwerk niks hebben. Daar laat
onze prinses zich door een van de jongens dragen. De aanduiding dat deze

route ongeveer een half uur duurt klopt wel ongeveer. We doen er zelf vijfendertig minuten over met een hoogteverschil van honderdvijftig meter op
een wandeling en klim van een kilometer. Boven zijn verschillende mogelijkheden om van het uitzicht te genieten al moet er dan wel weer even geklauterd worden. Het hoogste punt staat hier op vierhonderdentweeënvijftig
meter. Ronny maakt een panorama waar ook de andere drie bergen van de
afgelopen week op staan.
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Daarna belonen we ons met een fris donker biertje bij het enige gasthaus op
dit plateau. De niet zo uitgebreide kaart is mooi voor een flinke maaltijd
maar een kleine lunch staat er niet op. Deze slaan we dan maar weer eens
over. Echt veel honger hebben we niet. We kijken nog even bij de andere
uitzichtpunten maar als dat meer van hetzelfde is starten we met de afdaling
naar de auto. We nemen nu de noordzijde. Deze heeft iets meer trappen en
het lijkt er op dat deze ons steeds verder naar het oosten brengen. Ook hier
wisselen de trappen van beton, hout en metaal elkaar af, met bospaadjes vol
verraderlijke boomstronken. Als we nagenoeg beneden zijn staan we bijna
aan de oostkant van de berg en moeten we nog even een stuk wandelen over
een verhard pad rondom de berg om weer bij de auto te komen.
We rijden door naar een ander kasteeltje in de buurt: Hohnstein. Dit ligt ongeveer tien kilometer ten noorden van Lilienstein. De rit er naartoe gaat via
verschillende kronkelwegen. Deze slingeren zich van hoog naar laag en van
links naar rechts. Aangezien ze erg populair zijn bij motorrijders hebben ze
voor en na de bochten van die “ree-ruggen” in het wegdek gelegd. We kijken
heel even bij het kasteel maar die korte klim erheen is voor ons toch te veel.
Alle energie die we over hebben richten we nu op het terras aan de andere
kant van de parkeerplaats. We spreken af om de komende dagen even geen
onnodige trappen meer te nemen. Nu het bijna tegen vijven is nemen we de
late lunch en het vroege diner in één keer. We bestellen een “Jägerschotel”
met roomsaus; de kinderen een “Pütensteak” met friet. We verifiëren even of
we allemaal de beste keus hebben gemaakt en na verloop van tijd is het gewoon jammer dat het bord leeg is. Het toetje wat volgt, een beker met verschillende bollen ijs, gaat er ook wel in. Hierna is het weer mooi geweest en
rijden we via Bad Schandau en Königstein terug naar ons appartement. De
avond wordt weer doorgebracht met verfrissen en kaarten op “hoog” niveau.
Of “kaarten voor gevorderden” zoals Perry pleegt te zeggen. De één gaat
zonder boer en negen, een ander vergeet een tien mee te geven en de volgende verzaakt. Het is tijd dat we naar bed gaan en het de komende dagen even
rustig aan doen. Morgen verkassen we tweehonderd kilometer naar het noorden.

ZATERDAG 2 AUGUSTUS – MEISSEN
Het wordt prachtig weer. De vooruitzichten wijzen in deze regio op een
graad of vijfentwintig. Maar eerst moeten we opruimen en inpakken. Onze
richttijd is tien uur maar om half tien zitten we al met al onze spullen in de
auto. We nemen kort afscheid van de jongste zoon van de verhuurster die
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hier tegenover woont. Hij zit samen met zijn gezin aan het ontbijt in zijn
“oase”. Hij heeft een dakterras(je) met allemaal tropische planten, inclusief
schildpad.
Hoewel onze bestemming vandaag Berlijn is rijden we eerst langs Meissen.
Dat ligt niet heel ver van de route. Als we uit de heuvels komen aanrijden
hebben we een prachtig uitzicht op het stadje. De dom prijkt hier ver bovenuit. We hebben de navigatie op het centrum gericht en aangezien we vroeg
zijn vinden we een mooi plaatsje tussen de dom en het centrum. Eerst naar de
dom. Dat betekent in dit geval weer een aantal trappen overwinnen. Evy is
nog fris en rent de treden op en af. Wij hebben de klim van de vorige dag nog
in de benen en doen het wat rustiger aan. Eerst wandelen we rond de buitenmuur van deze kleine vesting. Halverwege kunnen we via een andere trap
naar de binnenplaats waar we op het terras van het museum plaatsnemen.
Hoewel het nog vroeg is gaat een frisse milkshake er wel in. Het wordt al
aardig warmer en aangezien er geen zuchtje wind staat lijkt het wel vijfendertig graden. Het museum laten we voor wat het is en we lopen naar de andere kant van de dom, zoeken én vinden de enige cache in deze plaats en
lopen dan de trappen weer af richting het centrum.
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Het stadje slaapt nog half. Winkeltjes en terrassen gaan net open. Op een van
de eerste pleintjes die we tegenkomen staat een saxofonist en een pianist hun
best te doen om de boel te ontwaken. We lopen een rondje in het kleine centrum. Het wordt steeds warmer en we vinden een fris terras waar we niet
alleen een biertje maar ook een kleine lunch naar binnen werken.
Daarna gaan we door naar Berlijn. Onderweg hebben we geluk dat onze
TomTom de verkeersberichten verwerkt in onze routeaanwijzingen waardoor
we een grote file van anderhalf uur kunnen omzeilen. Het hotel in de wijk
Wilmersdorf is snel gevonden. Het is een oud hotel. Ondanks het ontbreken
van airco of iets van goede ventilatie is het een prima plaats om drie nachten
in door te brengen. De kapotte ophanging van de douchekop nemen we even
voor lief. Na het opfrissen lopen we de stad in. We zitten aan een zijweg van
de Kurfürstendamm; bij Adenauerplatz om precies te zijn. Het metrostation
is honderd meter bij ons vandaan. We controleren nog even of we hier morgen onze dagkaarten voor het openbaar vervoer kunnen krijgen en dat kan.
De middag vullen we met een fris biertje op een mooi terras, wandelen langs
allerlei winkeltjes richting de Kantstrasse en een fijn avondmaal op hetzelfde
terras waar we eerst zaten. Hier krijg je een lekker gevuld bord voor een fijne
prijs. Vanaf het terras hebben we uitzicht op het wandelende en winkelend
publiek in de meest vreemde uitdossingen. Laten we zeggen dat dit allemaal
bijzondere mensen zijn, zowel positief als negatief. Terwijl we ons menselijk
trekje weer uitoefenen bedenken we hoe vaak wij zelf niet besproken zouden
zijn. In de middag is de temperatuur inmiddels opgelopen tot een graad of
vijfendertig. In het hotel is het erg warm maar we hebben de puf niet meer
om een fris terras te zoeken. Als iedereen is opgefrist proberen we nog even
aan een kaartspel te beginnen maar als snel besluiten we dat het bedtijd is.
Als iedereen slaapt ga ik met onze pakezel nog even op zoek naar een stukje
gras. Maar daar heeft onze dame geen zin in. Het onweer en de bijbehorende
regen is losgebarsten en dat vind ze maar niks. Als we een stuk gras gevonden hebben wordt ze telkens afgeleid door de voorbijrazende auto’s; een
stroom die maar niet lijkt op te houden. Eenmaal weer terug slaap ook ik al
snel.

ZONDAG 3 AUGUSTUS – OOST BERLIJN
De ochtend start weer met brandende zonnestralen. Op vakantie wil menigeen dat het meer dan dertig graden is maar voor ons hoeft dat niet. En in de
stad komt dat dubbel zo hard aan. We beginnen al met vierentwintig graden
bij de start van de dag: half acht. De stroom vertrekkende Oost-blokkers bij
het ontbijt was aangekondigd. We moeten, nadat we de hond hebben uitgela26

ten, heel even wachten voordat we plek hebben. Deze Russen, Oekraïners
(we weten het niet zeker) zijn van het irritante genre. Iedereen moet weten
dat ze aanwezig zijn. Verder willen ze ook van alles hebben maar laten het
vervolgens op hun bord liggen. Gelukkig zijn er ook een paar uitzonderingen
bij. Als er weer koffie is, is die van het sterke soort en zijn we meteen wakker. De kaas en worst op het verse brood smaakt fantastisch. Terwijl ik het
verslag van de dag ervoor aan het typen ben, zijn de anderen bezig met ieder
hun eigen “sociaal” apparaat. Net voor half tien gaan we op pad. Bij metrostation Adenauerplatz, op drie minuten lopen, kopen we een “Tageskarte
Kleingruppe” voor zestien euro. Een schijntje vergeleken met wat we in Amsterdam kwijt zouden zijn. Met deze kaart mogen we de gehele dag met al
het openbaar vervoer wat de stad binnen de zone A-B beschikbaar heeft.
In deze metropool is veel te zien en te beleven maar we hebben niet de illusie
dat we alles te zien krijgen in twee dagen. Daarom kiezen we wat we zeker
allemaal willen zien. We starten met Checkpoint Charlie. Die kunnen we
bereiken door heel even met de U7 naar het oosten te reizen om bij
Mehringdamm over te stappen. Daarna nemen we de metro richting het
noorden en stappen we uit bij Koch Strasse. Zodra we bovengronds komen
zien we het checkpoint meteen liggen.
Uiteraard maken we
wat foto’s.
Perry wil met de als
Amerikanen verklede Duitsers op de
foto. Ze staan er
zelfs al zo lang dat
ze al een flink aantal
Nederlandse woorden kennen. We
vinden dichtbij nog
een cache en we
blijken niet de enige
te zijn. Daarna lopen we het museum
binnen en bekijken
we de geschiedenis
van de muur in het
algemeen en deze
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plaats in het bijzonder. Het is er wel warm. Dit museum wordt goed bezocht
maar heeft voor alle kamers maar een paar ventilators beschikbaar. Terwijl
ons het zweet van het hoofd druipt nemen we dit treurig stukje geschiedenis
in ons op. We verbazen ons dat mensen dit elkaar aan kunnen doen. Verkondigen dat iedereen het goed heeft in jouw land maar ze laten vermoorden als
ze een poging doen het te ontvluchten. Onwillekeurig moet je dan toch even
aan de mensen op de Gazastrook denken die op dit moment met de Israëli’s
in onmin leven. Dit is uiteraard niet hetzelfde maar ook daar denk ik vaak:
waarom doen mensen dit elkaar aan?
Daarna tijd voor verfrissing. Bij de Starbucks aan de andere kant van de kruising verpozen we even onder het genot van wat fris of een echte bak koffie.
Hier kunnen we de bijzondere mensen in de stad weer van afstand aanschouwen. Als we zijn voorzien van een klein souvenir voor aan de rugzak
lopen we richting het noorden naar de Leipziger Strasse. In het winkelcentrum aan de Gendarmenmarkt vinden we niet de kunst van Schinkel maar een
vreemd bouwwerk van blik. De Franse en Duitse dom achter het winkelcentrum zijn gesloten. Deze zien er aan de buitenkant niet heel bijzonder uit.
Daarna stappen we weer in de metro naar Alexander Platz. Hier is het een
drukte van jewelste. Daar waar veel toeristen komen heb je altijd de ontelbare marktkramen met eten, drinken en toeristenrommel. Op dit moment is het
wel tijd om te eten maar nagenoeg alle bankjes staan vol in de zon. Een paar
plaatsen in de schaduw zijn uiteraard al bezet. Op dit tijdstip van de dag is
het niet zo heel lekker om vol in de zon te gaan zitten. We lopen nog even
langs de artiesten,
kijken naar de wereldklok, gapen nog
even naar bungeejumpers die van een
dak naar beneden
zeilen en nemen dan
plaats bij een van de
fastfoodtentjes onder
het station. Hier
zitten we in de schaduw en kan iedereen
zelf kiezen wat hij
wil eten.
Vanaf hier nemen
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we de trein naar “Ostbahnhof”. Daar stappen we uit en lopen we richting “de
Muur”. Het stuk wat hier nog staat is ongeveer 1300 meter. Die hebben ze
laten staan om te laten zien hoe het was. Net voor de muur staat een boom
met bovenin een cache verstopt. Gelukkig hebben we de jongste zoon bij die
handig genoeg is en blijkbaar nog vol energie zit. We maken genoeg foto’s
van zijn ego als hij vol trots in het logboek schrijft. Als we langs de muur

lopen zijn we uiteraard niet alleen. Veel bezoekers van de stad komen hier
heen. Gezien de rotzooi op straat is het een vergeten uithoek voor de
schoonmaakdiensten. We krijgen in ieder geval een indruk en kunnen een
paar mooie plaatjes schieten. Dan door naar de Jannowitzbrücke. Daar zou
ook een stuk historie te zien zijn. We lopen via de Holzmarktstrasse naar de
brug. Onderweg komen we in de bouwvallen tussen de straat en de rivier de
Spree allerlei hippe tentjes tegen waar je kunt “chillen” met luide muziek.
Maar als we zo’n gedecoreerd bouwval binnenlopen is het nog warmer dan
op straat. Het is bijna twee uur en de zon straalt vol op ons lijf. Het is zeker
over de dertig graden. Bij de brug vinden we een cache maar tekenen van
historie zien we niet echt. Bij een Chinees restaurant vinden we verkoeling
op het terras.
De volgende stop is de Brandenburger Tor. Eén van de vier dingen die we
zeker wilden zien. Hiervoor nemen we de trein naar station Friedrich Strasse.
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Vanaf daar lopen we eerst naar “Unter den Linden” om vervolgens richting
de Brandenburger Tor te lopen. Deze wandeling zou een mooi plaatje met
klassieke bouwwerken moeten zijn maar helaas is deze boulevard een bouwput. Desalniettemin een mooie wandeling. Bij de Brandenburger Tor is het
wederom een drukte van jewelste. Een echte toeristenmagneet. We schieten
een paar mooie plaatjes en lopen vervolgens richting de Reichstag. Omdat
het al laat is, maken we daar een foto van en lopen we terug richting het Holocaust-monument. Hier staan 2761 blokken van verschillende grootte. Het
zou volgens de kunstenaar een gevoel van verlorenheid moeten oproepen en
dat ondervinden we deels ook zo. Voor een tweede maal vragen we ons af
waarom mensen elkaar zoiets aan kunnen doen.

Omdat het al bijna zes uur is wordt het tijd voor het avondeten. De dreigende
bewolking die we hier ondertussen elke avond al hebben gezien doen ons
besluiten om eerst de metro terug naar het straatje van het hotel te nemen en
daar op de hoek van de Xantener Strasse te gaan eten. We lopen daarvoor
eerst naar de Potsdammer Platz. We nemen de S1 naar Wannsee en stappen
twee stations verderop uit. In Yorckstrasse is het even zoeken naar de juiste
metrolijn maar als we op straat staan zien we buiten de ingang van de metro.
We nemen de U7 naar Spandau. Onderweg krijgen we een mooi concert van
krakende wagons. Acht stations verder staan we weer op Adenauerplatz.
Eenmaal boven komt onze voorspelling uit en begint het te regenen. Terwijl
één deel plaats neemt op het terras haalt een ander deel de paraplu’s uit de
auto. We ontsnappen weer aan slecht weer. Daar hebben we al de hele week
geluk mee. Het eten is prima al hebben ze hier wel erg veel zout op de frietjes. Misschien wel goed bij warm weer maar dit is overdreven. De volgende
keer maar zonder zout bestellen. Terug in het hotel gaan we allemaal weer
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douchen. Helaas is de douchekop nog niet gerepareerd. De ophanging is
“lurp”. De receptionist van gisteren doet zijn best en geeft me eerst wat gereedschap om het zelf op te lossen maar als dat niet werkt gebruikt Perry zijn
boerenverstand. Met een kammetje en wat papier blijft de douchekop hangen
en kunnen we normaal douchen. Een uur later, als we allemaal al gedoucht
hebben komt de receptionist met een compleet nieuwe slang. Mosterd na de
maaltijd maar dan is het alvast voor morgen opgelost. In de avond spelen we
nog een kaartspel waarbij de zonen met wat geluk én risico winnen. Kaarten
voor gevorderden zeg maar.

MAANDAG 4 AUGUSTUS – WEST BERLIJN
Vandaag blijven we in het westen, als je er eigenlijk nog over mag spreken.
Hoofdzakelijk het gebied rond de Kurfürstendamm. Het beloofd mooi weer
te worden, in ieder geval niet meer zo warm als gisteren. Er dreigt wat miezer uit de bewolking te komen, maar aangezien we in voornamelijk winkelgebied blijven, kunnen we daar wel onderuit komen denken we. Bij het ontbijt is het grootste deel van de niet zo nette gasten wel al verdwenen. Een
paar hangen er helaas nog rond. Dezelfde moeder van gisteren laat nu haar
kind met een ei spelen waardoor de vloerbedekking rondom haar tafel bezaaid ligt met het witgele goedje. Daarnaast houden deze twee zes plaatsen
bezet en verzamelen ze allerlei zaken die ze toch niet wensen te verorberen.
Als we vervolgens denken dat ze een lunchpakket maakt hebben we het mis,
ze laat alles staan. Vreemde vogels.
We starten onze dag met een wandeling over de Kurfürstendamm via Olivaer
Platz naar het oosten. Onderweg komen we langs veel te dure winkels die
veel te dure zaken aanbieden. Af en toe zit er een “goedkoop” winkeltje bij
maar we volgen de Hollandse strategie: ”kijken, kijken, maar niet kopen”.
Het is best een lange wandeling zo naar de KaDeWe. Twee en een halve
kilometer zouden we later uitrekenen. Maar het is nog vroeg, niet warm en
we hebben nog relatief frisse benen. Zelfs Evy is weer zo vrolijk als ze altijd
is. In de verschillende winkeltjes voor de Gedächtniskirche worden wat items
aangeschaft terwijl uw verslaggever vanaf het terras het winkelend publiek
gadeslaat. Wederom een verzameling bijzondere mensen die je van het ene
op het andere moment met verbazing kunnen achterlaten. Zo zien we een
bedelaar die veinst slecht ter been te zijn, maar die later op de middag weer
als herboren het metrostation binnenloopt. Moeders die in de vroege ochtend
hun kind volproppen met een kindermenu en oma die daar nog twee ijsbekertjes achteraan doneert. Het kind absorbeert alles. Ambulances en brandweerauto’s die met oorverdovend lawaai onafgebroken voorbij razen. Twee Tur31

ken in een opzichtige rode Mercedes die continu met gierende banden voorbij scheuren in de hoop de aandacht van een ieder te krijgen. Dat werkt overigens. Er komt een duo aanlopen die met één blik het terras scannen en als
die op mijn rugzak valt en hun ogen de mijne kruisen, quasi nonchalant de
andere kant oplopen. Het is het live theater.
Als we allemaal weer herenigd zijn en een koffie met koek naar binnen hebben gewerkt lopen we verder. Bij de Gedächtniskirche lopen we even naar
binnen en aanschouwen de veel te drukbezochte tentoonstelling. We zien in
ieder geval hoe de kerk er uit gezien moet hebben voordat deze in de Tweede
Wereldoorlog deels verwoest werd. We zien ook foto’s van de bouw van een
veel te lelijke toren die naast deze kerk gebouwd wordt. Een stukje verderop
gaan we het Europa Center binnen. Hierin zitten veel winkels
maar staat ook een prachtige
klok. Deze loopt op buizen met
vloeistof die continu in beweging zijn. De vloeistof in de
buizen dan. Een prachtig
schouwspel waarbij we zien dat
de klok wel een aantal minuten
achterloopt. In de KaDeWe,
afgekort voor Kaufhaus des
Westens mogen we helaas niet
naar binnen. Daar zouden we,
behalve kijken naar dure merken, ook een mooi uitzicht kunnen hebben. Helaas mag Evy er
niet in en zoiets wil je toch met zijn allen ondernemen. We lopen nog een
aantal winkels af waarna het lichtjes begint te miezeren. Een goed moment
om aan de lunch te denken. Op een terras aan Wittenbergplatz nemen we
nagenoeg allemaal een FlammeKuche. Deze hadden we in een andere Duitse
stad ook al eens gegeten. En ook deze keer smaakt het weer heerlijk. Als we
moeizaam betaald hebben, we moeten het vier keer vragen, regent het nog
steeds. Aan de andere kant van het metrostation ligt een cache en die kunnen
we even loggen. Als we het metrostation uitkomen zien we de bedelaar die
net nog slecht ter been was het station inlopen. Hier is duidelijk een wonder
verricht; dit zal wel een bedevaartsoord worden.
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We bekijken nog wat winkels, zoals het winkelcentrum “Bikini Berlin” in de
hoop dat de regen over zou gaan maar die hoop is onterecht. Om onze route
toch af te kunnen ronden halen we bij een goedkope drogist allemaal een
paraplu voor een paar euro per stuk. In ons land kan je er nooit genoeg van
hebben. Dan door naar Bahnhof Zoo. Telkens als ik de naam van het station
lees denk ik weer aan een cultfilm die ik in mijn jeugd meerdere malen gezien heb. Voor de vakantie hadden we helaas geen tijd meer om die nog eens
te bekijken. Het gaf een heel ander beeld van Berlijn eind jaren zeventig.
Vervolgens zoeken we in nog meer winkels naar kledij voor een ieder maar
hoewel de keuze reuze is, valt de aangekochte koopwaar nog wel mee. Ondertussen is het alweer laat in de middag en lopen we weer naar ons hotel. De
paraplu’s kunnen halverwege deze wandeling weer opgeborgen worden. Op
een terras op Savignyplatz genieten we nog even van een glaasje bier of fris.
Daarna via de kortste weg terug. Het inmiddels weer wat frisser geworden en
wederom dreigt regen maar is het droog. We leggen al onze spullen binnen,
frissen ons snel op waarna we weer naar het goede kroegje op de hoek van de
Xantener Strasse gaan. Hier kiezen we allemaal weer wat anders dan de dag
ervoor; alleen nu zonder zout. De serveerster van gisteren verontschuldigt
zich nog van het vele zout van gisteren. Dat was echt niet de bedoeling. De
excuses worden aanvaard en deze keer is er met de maaltijd helemaal niks
meer mis. Na
het avondeten
spelen we nog
twee
rondjes
aan ons kaartspel. Terug in
het hotel werken we onze
sociale media
weer bij, kijken
we naar het
journaal
en
vallen we allemaal vroeg in
slaap. Behalve
de verslaggever
dan, die registreert
alles
voor later.
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DINSDAG 5 AUGUSTUS – POTSDAM
We staan vroeg op om op tijd op pad te kunnen. Vandaag verlaten we Berlijn
en verkassen we naar de Harz. Maar niet onmiddellijk. Eerst gaan we naar
een ander stadje in de buurt: Potsdam. Na weer een goed ontbijt met veel te
sterke koffie proppen we alle spullen weer in de auto. Het past allemaal maar
net, gelukkig hebben we niet te uitbundig gewinkeld. Het stadsverkeer is
rond half negen niet al te druk, misschien ook omdat we de stad verlaten.
Potsdam is dertig kilometer naar het westen. Dit deel lag vroeger in de DDR.
Als we het stadje binnenrijden dan is dat nog aan alle kanten goed te zien..
We parkeren de auto aan de zuidzijde van de stad en lopen dan het centrum
in. Er is al leven genoeg. We lopen eerst de Hollandse Wijk in. Hier hebben
ze anderhalve eeuw geleden een complete wijk met Nederlandse huizen
neergezet. Dat deed men om de hier wonende Nederlanders zich wat meer op
hun gemak te laten voelen. We herkennen er zeker wat Hollands in. We ne

men plaats bij een koffietent naast de kerk. De Italiaanse eigenaars doen net
open en we worden vriendelijk ontvangen. Terwijl we koffie geserveerd krijgen beginnen zowel de zoon als de moeder beiden over het WK en met name
Arjan Robben. Ze zijn fan van het Nederlands elftal wat niet eenvoudig is in
een Duits stadje. Na verloop van tijd zijn we het er over eens dat bij het volgende WK, Oranje en Duitsland in de finale zullen staan. Een prima gedachte.
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Na de koffie lopen we via “de” winkelstraat en de Nauener Tor naar het
stadhuis. We zien nog meer rode huizen die erg veel Nederlandse trekjes
hebben. Bij het stadhuis vinden we met wat moeite een cache. Althans, we
zien het wel maar met het vele publiek is het lastig om hem te pakken. We
komen er achter dat het wel erg gezellig is in dit stadje en als we langer willen blijven, moet er geld in de meter. We splitsen de groep in tweeën. De
oudste en jongste gaan naar de auto en de andere twee proberen de cache te
pakken. Daarna verzamelen we weer in de winkelstraat op het eerste het beste terras. Terwijl Perry en ik naar de auto lopen nemen we onderweg nog een
cache mee. Deze is hoog verstopt bij een vervallen terrein van de afvalverwerking. De auto zetten we in de parkeergarage pal naast de zojuist gevonden cache. Vervolgens lopen we via de kerk naar de Brandenburger Strasse.
Daar zitten Ronny en Bianca al te wachten. Perry is teruggelopen om nog
wat uit de auto te halen en als iedereen weer herenigd is en we een bak koffie
hebben gehad kunnen we verder. We lopen de straat helemaal door naar de
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Brandenburger Tor. Die hebben ze dus niet alleen in Berlijn. Onderweg
wordt nog wat gewinkeld en eten we op een terras een fantastische omelet.
Gek genoeg kan een spiegelei alleen tot twaalf uur besteld worden. Een omelet kan ook na dat tijdstip. De logica ontgaat ons.
Vanaf de Brandenburger Tor lopen we nog even richting het grote park maar
de tijd gaat hier voor ons gevoel wat sneller. Daarbij beginnen donkere wolken zich weer samen te pakken. Het mooie Sanssouci park en het nieuwe
paleis laten we voor wat het is en we lopen weer via de zuidkant naar de auto. Op Platz der Einheit nemen we nog een biertje. Hoewel de zon er heel
even doorheen prikt wordt het steeds donkerder. Om half vier zitten we in de
auto en vertrekken we naar de volgende bestemming. Hoewel we dachten dat
het niet heel ver zou zijn is het toch nog drie uur rijden. Dat komt voornamelijk vanwege het ontbreken van snelwegen in de Harz. Als we een half uur
aan het rijden zijn barst de regen los en zijn we weer maar eens ontsnapt.
Als we in St Andreasberg aankomen is het half zeven. We bellen de dame
van de receptie: ze is er over vijf minuten. Terwijl we wachten kijken we
rond op het nieuwe park waar nog volop aan gebouwd wordt. Bouwvakkers
zijn zo laat op de avond zelfs nog bezig. Omdat de temperatuur hier aardig
lager is dan waar we vandaan komen moeten we zelf onze jas aantrekken. De
vriendelijke dame van de receptie regelt alles voor ons verblijf. Ze vertrekt
zelf vanavond op vakantie maar dat konden we niet weten. De skibox boven
op het dak van haar auto is al beladen zegt ze. Nadat ze ons geholpen heeft
gaat ze zelf op weg. We laden de spullen uit en gaan dan op zoek naar eten.
In het dorp is de supermarkt nog open zodat we gelukkig nog wat kunnen
inslaan voor de volgende ochtend. Bij Gasthaus Fischer worden we vriendelijk ontvangen en genieten we van een voortreffelijk diner. Zelf heb ik de
specialiteit van het huis én van de regio; zuurkool met worst. Dit is erg lekker. De rest van de avond zijn we nog druk met uitpakken. Maar uiteraard
niet voordat we nog een spelletje gekaart hebben.

WOENSDAG 6 AUGUSTUS – ST ANDREASBERG
Vandaag hebben we een rustdag. Relatief gezien dan. We zijn niet de mensen
om de hele dag in de zon te liggen. We willen wel dingen zien en doen maar
vandaag houden we het rustig. We staan wat later op, ontbijten later dan
normaal en pas als alle verslagen en sociale media zijn bijgewerkt kunnen we
op pad. We blijven in ons vakantiedorpje: Sankt Andreasberg. Eerst rijden
we naar de plaatselijke VVV waar we wat meer informatie over de regio
krijgen. Ook ontvangen we een plattegrond van deze gemeente. Dan door
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naar de Matthias-Schmidt-Berg waar een “Sommer Rodelbahn” ligt. Deze is
vijfhonderdenvijftig meter lang. Als we er aan komen krijgen we een parkeerkaartje van een vertrekkende Duitse gast; toch aardig van hem. Als we
bij de kassa van de stoeltjeslift komen kopen we voor vijf ritten muntjes en
krijgen we nog een rit extra omdat we een gastenkaart van het dorp hebben.
Hierdoor kunnen de mannen elk twee keer naar beneden. Als Bianca, samen
met Perry en Evy, in de lift plaatsnemen maak ik de mooiste foto van de
vakantie. Bianca valt met verbazing achterover in de stoel en gaat met de
beentjes hoog en angst op het gezicht de lucht in. Het lachen duurt bijna tot
boven totdat we allemaal uitgelachen zijn, inclusief Bianca.
Met de stoeltjeslift zweven we deels over de baan en hebben een goed zicht
van wat er straks gaat komen. We zien helaas ook grote groepen met “Ikea
gesponsorde” kinderen die klaarblijkelijk een dagje uit zijn. Het café boven
is jammer genoeg gesloten. Ronny en Perry sluiten aan in de rij. Bianca, Evy
en ik wandelen eerst een rondje boven op de berg. Vanaf hier hebben we een
mooi zicht op het dorpje, ons vakantiehuisje en de omgeving. Bij een prachtige boom vinden we een cache die in een vogelhuisje verstopt is. Als we
terug naar de stoeltjeslift lopen zien we nog net dat de mannen instappen en
naar beneden “roetsjen”. De tweede keer met de stoeltjeslift gaat voor Bianca
een stuk soepeler. Als we bijna beneden zijn staan de heren weer klaar om
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naar boven te gaan en we kruisen elkaar net voordat wij weer uitstappen. We
kunnen ze vertellen dat we op het terras plaatsnemen en op ze wachten voor
de lunch.
Onder het genot van een lekker zonnetje, het is ongeveer drieëntwintig graden, en een lekker bakje koffie wachten we tot de snelheidsmaniakken weer
beneden zijn. We kunnen er net één foto van maken. Perry schiet op dat moment net een selfie van zichzelf en zijn broer die allebei al slippend tot stilstand komen omdat één van de Ikea kinderen op de baan stilstaat. Als ze aan
tafel plaatsnemen krijgen we uiteraard het verhaal te horen en wisselen we
de foto’s uit. Nadat we een “Strammer Max” met ham naar binnen hebben
gewerkt gaan we zonder Bianca nogmaals naar boven. We gaan gedrieën nog
twee keer naar beneden. De baan is best snel maar als we onderweg weer wat
Ikea kinderen tegenkomen verpesten ze de boel en staan we af en toe bijna
stil op de baan.
De rest van de dag blijven we in het vakantiehuisje. We spelen weer een
kaartspelletje. Daarna een spelletje “waterflesjes voetbal”, waarbij de oude
heer de jeugd laat zien hoe je dit spelletje wint. Een ander leuk spelletje is het
zoeken naar een goede internetverbinding. We hebben zelf een “mifi” bij.
Overal op het park werkt deze verbinding maar ons huisje lijkt in een soort
“internet dead-spot” te zitten. Alleen op één hoekje van het terras is 3G mogelijk. Na het eten, Bianca kookt deze keer eens zelf, stappen de mannen in
de sauna die in het huisje zit. We doen elk twee rondjes waarna het tijd is om
te relaxen met een spelletje kaarten.

DONDERDAG 7 AUGUSTUS – OSTERODE
Bewolkt vandaag. Volgens de weerberichten zou het ook gaan regenen. De
lucht ziet er inderdaad dreigend uit. We besluiten slechts een paar dorpjes in
de buurt te bezoeken en het weer eens rustig aan te doen. Wandelen in de
bergen als er regen dreigt is geen goed plan. Voor het eerst deze vakantie is
het noodzakelijk een lange broek aan te trekken anders is het niet aangenaam.
Na een langzame ochtend vertrekken we eerst richting Bad Lauterberg. De
auto geeft aan dat het net 17 graden is. Via een bochtig parcours langs een
langgerekt water komen we net voor de middag aan in het kleine dorpje. We
nemen de paraplu’s uit voorzorg maar mee. Het is niet heel druk in het dorpje. De meeste aanwezigen zijn van de jeugdbrandweer uit Bad Essen die hier
een soort zoektocht houden. We lopen “al winkelend op zijn Hollands” door
de hoofdstraat. Bij één van de beste bakkers van het land, zegt een bord aan
de muur, nemen we een bak koffie en een stuk regionale taart: Harzer Broc38

ken-Splitter. Een stuk gebak met vele verschillende smaken in één, waarbij
chocolade en cacaoboter de hoofdsmaken zijn. Net voordat we het dorpje
weer verlaten vinden we een cache die door een school in de hoofdstraat is
neergelegd. Het was een project om geografie uit te leggen én om ze bekend
te maken met het spel. Aangezien ze zelf een cache verstopt hebben is dat
gelukt.
Als we net voor twee uur in de auto zitten, op weg naar Osterode krijgen we
de beloofde regenbui over ons heen. In Osterode is ook niet heel veel activiteit. Alleen een echtelijke ruzie boven het plaatselijke casino trekt veel aandacht. Wederom wandelend door het dorp zoeken we wat caches en bekijken
de winkeltjes. Bianca weet een leuk jurkje te scoren. De mannen kijken wel
maar kopen vooralsnog niks. Als we weer bij het casino terug zijn is de politie inmiddels gearriveerd. Een oude dame, die blijkbaar het telefoontje
pleegde, wordt vanuit een raam op de bovenste verdieping uitgescholden
door iemand die we identificeren als één van de partijen in de ruzie. We weten niet precies wat ze zegt maar het komt er op neer dat de oude dame zich
niet met haar
ruzie moet bemoeien. Na een
verfrissend biertje
op een terras net
buiten het centrum gaan we
weer terug naar
onze
tijdelijke
verblijfplaats. In
Sankt Andreasberg halen we nog
wat afbakbroodjes
in de kleine supermarkt en lopen
we nog even door
het dorpje. Bij
een souvenirwinkel halen we een
fles kruidenbitter
voor het thuisfront. We vinden
een slim verstopte
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cache tegenover het restaurant waar we bij aankomst ook hebben gegeten. En
aangezien het de eerste keer erg goed was gaan we hier ook nu weer eten. De
Bernt Steak is voortreffelijk. Er is geen plaats meer voor welk dessert dan
ook. In ons huisje spelen we nog een paar rondjes. De mannen hebben er nu
echt zin en dat willen we niet bederven. Als we ons opmaken voor de nacht
knalt één van de douchecabinedeuren met een luide knal en in honderden
stukjes uit elkaar. Gisteren klaagde Perry ook al dat de deur er niet goed in
zou zitten maar zelf kon ik het probleem niet ontdekken. Nu staat hij naakt in
een oase van glas. Als alles weer is opgeruimd kunnen we allemaal gaan
douchen. Wel met het ongemak van een missende deur. Morgen maar eens
kijken of men daar een oplossing voor heeft.

VRIJDAG 8 AUGUSTUS – WERNIGERODE
Na het ontbijt melden we de schade van de vorige avond aan de verhuurder
van het huisje. Op dit moment kan men niet veel voor ons betekenen. Daarna
bellen we nog even onze verzekeraar die zegt dat dit gedekt is. Als we voor
vertrek nog een kaartspelletje spelen, we zitten inmiddels in de achtste ronde,
wordt er aan de deur gebeld. Een vriendelijke man, die we eerder het gras
zagen maaien komt even de schade bekijken. Een nieuwe deur moet besteld
worden en hij wil weten of het een linkse of rechtse deur is. Ligt er maar net
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aan of je er voor of er in staat maar dit soort dingen bekijken ze dus vanaf de
buitenkant. Het is de rechtse. We maken het potje af en gooien voor vertrek
het glas in de glasbak en de restanten van de deur in het restafval. Daarna
rijden we naar Schriek waar de Brocken Bahn ligt. Daar rijdt een oude locomotief naar de top van de berg die Brocken heet. Eerst rijden we een beetje
doelloos rond in het dorp op zoek naar informatie én naar een parkeerplek.
Nog maar eens op de kaart gekeken. We moeten bij de eerste rotonde een
andere weg nemen en komen dan bij het station uit. Hier is ook een parkeerplaats. Voor vijf euro mag je er de hele dag staan. Als het winkeltje, waar ze
tickets verkopen, na de middagpauze, weer open is krijgen we de prijs te
horen. Een oude heer vertelde eerder dat het vijftien euro per persoon is maar
als ik aan de beurt ben zegt men bij de kassa dat het vijfendertig euro per
man is. De hond hoeft maar de helft te betalen. We vinden het een erg duur
ritje voor een paar kilometer. Vreemd genoeg vinden anderen dat niet want
de trein zit bomvol. En dan waren het nog staanplaatsen ook.
Erheen wandelen is geen optie dus we laten het zitten. We gaan door naar
onze uiteindelijke bestemming: Wernigerode. Dat is een oud dorpje met
vakwerkhuizen. We vinden vrij snel een parkeerplaats achter de markt en
zitten binnen enkele minuten op een warm terras in de zon met een verkoelend biertje. We horen wel, maar zien geen, kinderkoor op één van de andere
terrassen. Als ze stoppen horen we een daverend applaus wat in mijn ogen
terecht is. We lopen door de lange winkelstraat op zoek naar leuke uitzichten
en kijken naar
rommel die
we in zowat
elke
straat
tegenkomen.
We
vinden
nog een leuke
sleutelhanger
uit de streek
die we meteen aan de
rugzak rijgen.
Bij een zaakje
waar
ze
sneeuwballen
verkopen
lopen
we
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even naar binnen. De sneeuwballen zijn gemaakt van koek, gedrenkt in verschillende smaken chocolade, besprenkeld met verschillende smaken. We
kiezen kokos, nougat en kaneel. Erg lekker maar de grote bal is een beetje
moeilijk te eten. De chocolade kleeft aan al je vingers. Daarna lopen we door
naar de andere kant van het dorp. De zon staat inmiddels aardig te branden en
de beloofde vierentwintig graden wordt ver overschreden. We komen het
treintje tegen dat ons naar het kasteel kan brengen. Volgens een bord achterop het boemeltje, vertrekt die op de markt. Daar zijn we al geweest en hebben we het niet gezien. Ook de Segway tour die door de stad zou moeten
lopen vinden we niet.

Als we richting Braunlage rijden nemen we de route via Elbingerode. Op de
onleesbare site van het Segway bedrijf staat een adres dat ons naar dit stadje
voert maar als we er aan komen, blijkt dat er niet (meer) te zijn. Was leuk
geweest maar als men onduidelijk is over de locatie en activiteiten dan wordt
het moeilijk om er aan deel te nemen. Het avondeten hebben we gepland in
Braunlage. In de ochtend waren al door dit dorpje gereden en hadden we al
een aantal terrassen gezien. We nemen plaats bij een pizzeria. Bianca en ik
nemen samen een schotel met vier verschillende soorten pasta. Veel te veel
voor twee personen maar we komen een heel eind. Voordat we daadwerke42

lijk het dorp verlaten vinden we nog een cache bij een beekje. Een micro van
een paar millimeter maar Perry’s geoefende oog valt er meteen op. Als we de
balans opmaken heeft hij de meeste van deze vakantie gevonden. In het huisje spelen we op het terras in een lekker ondergaand zonnetje de voorlaatste
ronde van het “Oost-Duitse kampioenschap” bieden. Ronny en ondergetekende hebben weliswaar evenveel potjes gewonnen maar Ronny wint op
pluspunten. Daarna kijken we nog naar het laatste deel van een B-film voordat we uiteindelijk allemaal gaan slapen.

ZATERDAG 9 AUGUSTUS – NAAR HUIS
De wekker gaat vroeg: zeven uur. Ronny is al wakker, de andere zoon moet
diverse keren uit zijn schoonheidsslaapje gewekt worden. Kansloos! Na een
vlug ontbijt wordt de auto zo dicht mogelijk bij het huisje geplaatst maar
aangezien het een autovrij park is moet er toch nog een flink eind met de
bepakking gesjouwd worden. We zitten op het laagste punt van het park wat
prachtig is bij aankomt maar niet zo handig bij vertrek. Onze mannen doen
het zwaarste werk. Na een kleine schoonmaak- en inspectieronde staan we
om tien voor negen bij de receptie. De man die naar de douchedeur kwam
kijken ontvangt onze sleutels. Alle informatie heb ik al op een papier geschreven en daardoor kunnen we vrijwel meteen weg. Hij wenst ons een
goede terugreis. Net voor negen uur zitten we in de auto.
De terugreis gaat soepel. Het is slechts zes uur rijden naar huis. TomTom
stuurt ons rond de omleidingen en files maar als we die per ongeluk een keer
negeren rijden we in Dortmund de file in. We stoppen slechts twee keer voor
een bak koffie, het toilet en brandstof. Bij ons favoriete restaurant in de Brabantse regio eten we een verlate lunch en slaan we onze lievelingsdrank weer
in. We nemen voor andere mensen ook een paar flessen mee. Voor je het
weet wordt je de dealer van deze verslavende drank. Daarna is het nog maar
een klein stukje naar huis en nog voor het avondeten is alles al uitgeladen en
kunnen we nog één keer een potje kaarten om het kampioenschap af te ronden. We staan allemaal vrij dicht bij elkaar. Ronny en ik staan op hetzelfde
aantal gewonnen potjes maar het saldo van Ronny is stukken beter. Gefeliciteerd! Een mooi einde van een mooie vakantie.
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