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Voorwoord
We zijn alweer druk bezig geweest met de planning van het nieuwe jaar. Bij de Agenda
verderop in dit nummer kunnen jullie daarover iets zien. Zo plannen we naast onze
vaste activiteiten een aantal nieuwe zoals een wandeling door Appenzell, een bezoek
aan Lindau en natuurlijk de viering van ons Lustrum, zie hieronder. In dit eerste boekje
van 2018 staan weer vele interessante bijdragen. We danken onze auteurs heel
hartelijk en wensen iedereen veel leesplezier. Verder hopen we dat het weer een heel
gezellig jaar wordt!
Gerrit

7e Lustrum van de Nederlandse Vereniging Ostschweiz (1983-2018).
35 jaar NVO wordt een speciaal feest. Te vieren op zondag 3 juni 2018. We zijn te gast
in het clubhuis van de ‘Segelclub Rietli Goldach.’ Een bijzondere locatie direct aan het
meer (foto:hierboven). Alvast noteren in de agenda!
De volgende uitgave van het NVO boekje in mei wordt speciaal gewijd aan de
geschiedenis en de voorgeschiedenis van de NVO. Allang voor 1983 waren er veel
verenigingsactiviteiten van Nederlanders in de ‘Ostschweiz’. De geschiedenis wordt
geïllustreerd met foto’s en documenten, vele zullen zich herkennen. Deze uitgave
wordt zonder meer een sieraad voor de boekenkast.
Vanaf 15:00 is er een jubileums receptie voor de leden en genodigden, gevolgd door
een indische rijsttafel. We hopen een bekwame spreker te vinden om de NederlandZwitserse betrekkingen te belichten.
Verder is Gerrit al druk aan het oefenen op zijn trekharmonica. Het oeuvre wordt
uitgebreid. Misschien redden we de ‘Zuyderzeeballade’
Het comité Adriaan, Gerrit, Henk
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AGENDA voor 2017
Vaste agendapunten
6 mei: Karren brunch
eind augustus: Bezoek Lindau met rondleiding
half september: fietstocht
?? oktober : Thais buffet met Liechtenstein
14. november: Boerenkool avond
12 januari: Nieuwjaarsborrel
We zullen weer diverse evenementen doorvoeren. Zodra het programma hiervoor
bekend is, zal het bestuur de leden vroegtijdig informeren.
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TERUGBLIK
29 oktober Thais buffet

Het is bijna een traditie geworden. Martin die zowel lid is van de NVO als ook van de
Nederlandse club Liechtenstein had weer aangeboden een Thais buffet te
organiseren. Beide clubs, Liechtenstein en NVO, waren uitgenodigd. Martin zijn vrouw
Lek met vriendinnen hebben weer voor een voortreffelijk buffet gezorgd. Zoals op
bovenstaande foto's te zien is was er een grote belangstelling voor het buffet uit beide
clubs. Het buffet was door Martin, Jan en vrienden van Jan voortreffelijk
georganiseerd. Ze bedienden de gasten. Ook was het weer leuk met de
Liechtensteiner van gedachte te wisselen. Het dessert was door verschillende leden
van beide verenigingen meegenomen en smaakte ook voortreffelijk. Nogmaals onze
hartelijke dank aan de familie Ursem met vriendinnen en vrienden.
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15 november Boerenkool avond

Op 15. november hadden we weer onze traditionele boerenkool avond in restaurant
Hecht in Rheineck. Zoals ook het vorige jaar vertrouwde de kok het Nederlandse
recept niet. Hij komt uit Noord-Duitsland en kennen het daar ook. Ook dit jaar hebben we het gekregen en gegeten volgens het Noord-Duitse recept. Uit de foto linksboven is te zien, dat de aardappels en de boerenkool niet worden geprakt, zoals in
Nederland, maar de aardappels als stukken door de kool worden gemengd, maar
ook met rookworst uit Nederland. Om die hier te krijgen wordt er familie van leden
ingespannen die toevallig naar Zwitserland komen. Die brengen dan de rookworsten mee. Er hadden weer 23 leden de weg naar Hecht kunnen vinden.
Het was een gezellige avond onder ons. Wat de andere gasten in het restaurant van
onze maaltijd hebben gedacht, hebben we niet gehoord.
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12 januari Nieuwjaarsborrel
Op 12 januari hadden we onze nieuwjaarsborrel. Er waren meer dan 20 leden
aanwezig. Ook dit jaar had het restaurant weer voor Nederlandse hapjes gezorgd. Ze
werden geserveerd in het Herzigstübli, zodat we onder ons waren. Eerst hebben we
om het "kampvuur" buiten op het nieuwe jaar getoost en ons over en weer een
gelukkig maar vooral een gezond jaar toegewenst.

Daarna hebben we ons teruggetrokken in het Herzigstübli en van de hapjes genoten
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Later heeft Hester een oudjaarsverhaal voorgedragen, waar aandachtig naar werd
geluisterd

Ook had Hester nog een behendigheidsspelletje meegebracht. Aan de wand hing
het ABC. De aanwezige personen moesten met een dobbelsteen gooien. Werd er
een zes gegooid moest die persoon een letter uitkiezen en een skihandschoen aan
de linkerhand aantrekken. Hij of zij moest nu met de linkerhand een (geluks)wens
opschrijven voor het lopende jaar beginnend met de uitgekozen letter. Het een en
ander lokte wat hilariteit uit.
Daarna heeft Gerrit de aanwezigen op zijn accordeon begeleid bij het zingen van
oude Nederlandse liedjes uit een tijd die de meeste aanwezigen nog zelf hebben
meegemaakt, zoals "Tulpen uit Amsterdam", "Ik hou van Holland", "aan de
Amsterdamse grachten" en "Ketelbinkie".
Gelukkig hat Martin voor de gedrukte teksten gezorgd, want het was te lang geleden
om de woorden nog goed te herinneren. Het was een gezellige avond
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Paneldiscussies
Op de laatste jaarvergadering heb ik de rondvraag gesteld of er belangstelling is voor
paneldiscussies over actuele onderwerpen.
Een kleine groep (4 – 6 personen) heeft zich gemeld. In de tussentijd zijn er twee
discussieronden geweest.
In de eerste ronde zijn diverse thema's kort ter bespreking gekomen.
En tevens zijn de hoofdlijnen vastgelegd.
Duur 1.5-2h
Wanneer ca. elke 4-5 weken
Waar Hotel Hecht Rheineck
In de tweede ronde had ik, daar dit thema voor alle leden zeer actueel is en wordt
voor de toekomstige levenskwaliteit, - AOW/AHV gekozen.
Als uitgangspunt stond een samenstelling van de stijging ziektekosten 1965/2016.
Omdat dit onderwerp een belangrijk deel uitmaakt zijn verschillende systemen NL,
CH en D vergeleken. Verder werden de financieringsmogelijkheden besproken.
Iedereen heeft hier zijn eigen of gedeeltelijke dezelfde mening over wat tot een
interessante discussie leidde. Wanneer er interesse bestaat aan deelname graag een
mailtje aan dwilderom@gmx.ch. Ik laat binnenkort weten wanneer de volgende
paneldiscussie plaatsvindt en over welk onderwerp.
Leen
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Uit het archief van Stijntje Hons
Wie heeft er nog
kritiek op de
emancipatie in
vroeger tijden ?
Een betuur met 5
vrouwen en een
man!

10

Onze Verworvenheden
in drieën verdeeld. Zo had je een hervormde, een gereformeerde en een
oud-gereformeerde
bakker,
een
hervormde en een oud-gereformeerde
olieboer, een hervormde en een gereformeerde slager en een protestante en
gereformeerde molenaar. Hun klanten
waren mensen uit hetzelfde kerkgenootschap. Het was zeer zelden, dat
gereformeerde bij hervormde gingen
inkopen. Ook de scholen waren verdeeld. In de kleuterschool, in die tijd
bewaarschool genoemd, zaten alle stromingen, maar na de kleuterschool ging
men naar de "openbare school" of naar
"de school met de bijbel". Op de
hervormde school werd niet over het
geloof gesproken, vonden de ouders dat
nodig, dan konden de kinderen op zondag naar de zondagsschool. Dit was
uitsluitend een hervormde aangelegenheid. Er bestond, vooral in de
groepen gereformeerde en oudgereformeerde, een groot saamhorigheidsgevoel en sociale controle. De
mensen zorgden in velerlei opzicht voor
elkaar. Men bemoeide zich niet of
nauwelijks met de andere groepen.
Sociaal gezien bestond de samenleving
uit drie maar misschien ook vier klassen.
Je had de arbeiders, dan de middenstanders (bakker, winkelier, slager
kolen- en oliehandelaar) en de notabelen. Daartoe hoorden de burgemeester,
de gemeentesecretaris, de dominee en
de bovenmeester. Deze mensen werden op straat door de lagere klasse

Je hoort het dikwijls op de televisie en
leest het vaak in de krant. Een bepaa-de
groep van mensen is tegen globalisering, omdat ze menen daar niet van
geprofiteerd te hebben ja zelfs erop
achteruit zijn gegaan. Ik wil het hier niet
aanvechten dat mensen dat vinden.
Misschien is het omdat ze minder
daarvan hebben geprofiteerd dan andere. Daarbij is globalisering geen nieuw
fenomeen.
Dat
moeten
wij
Nederlanders het beste weten. Het
waren onze voorvaderen die de globalisering hebben ontwikkeld met hun
wereldwijde handel in de Gouden Eeuw.
Laat ik eens proberen wat terug te
kijken in mijn eigen leven. Het onderstaande moet niet gelden voor heel
Nederland, zeker niet voor de grote
steden, maar zeker wel voor andere
landelijke regionen
Een terugblik in het leven van toen
(1948 ~ 1955)
Het speelt zich af op Zuid-Beveland.
Het sociale milieu
De reformatie heeft op dit gebied zijn
stempel gedrukt. De Zeeuwen waren
grote ondersteuners van Willem van
Oranje. Hij was Calvinist en dat vindt
men ook terug in deze provincie en in de
dorpen. Het dorp wat ik beschrijf had
drie kerken een Hervormde een
Gereformeerde en een Oud-Gereformeerde kerk. Het dorp was als het ware
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gegroet door het kort opheffen van de
pet of door het aantippen, met twee
vingers, van de muts. Een klasse apart
vormden de grote boeren, maar die zag
je nauwelijks in het dorp, die woonden
in de polder, maar hadden op de politiek
(gemeenteraad) aardig wat invloed.
Voor een andere sociale saamhorigheid
zorgden de verschillende verenigingen.
Er was een gereformeerde zangvereniging, een (neutrale) zangvereniging,
een muziekvereniging, een korfbalvereniging en een vrijwillige brandweer.
Waren de muziek- zang- en korfbalvereniging bijna een hervormede aangelegenheid zo was de brandweer bijna een
aangelegenheid van de gereformeerden
en oud-gereformeerden zoals ook de
gereformeerde zangvereniging.
Ook in de behuizing van de mensen was
de sociale klasse duidelijk te herkennen.
De notabelen woonden aan de voornaamste toegangsstraat tot het dorp.
De straat was met klinkers belegd en
met platanen bezoomd. Je kon gerust
van een allee spreken. De huizen
daarlangs gebouwd bestonden uit twee
etages en een zolder. De middenstand
woonde in de kern van het dorp en
hadden ook huizen die bestonden uit
twee etages. De huisjes van de arbeiders stonden voornamelijk aan de
buitenkant van het dorp en hadden één
etage en een zolder. Een ruimte die niet
was afgewerkt en waarop je alleen in
het midden rechtop kon staan.

Het economische milieu
In de omgeving was nauwelijks of geen
industrie. De meeste banen waren bij de
boeren. Zo werkte meer als het halve
dorp op een van de boerderijen. De
boeren hadden vaste knechten die een
baan voor het hele jaar hadden. Deze
mensen gaven de dieren eten, melkten
de koeien mesten de stal uit en bewerkten het land met de paarden. Deze
mensen hadden een vaste baan en
brachten elke week een vast loon mee
naar huis. In het voorjaar en in de oogsttijd hadden de boerderijen veel arbeiders nodig voor het zaaien en poten van
de gewassen en in het najaar voor het
oogsten. Hier maakten de boeren gebruik van zogenaamde dagloners. Ze
werden per dag gehuurd, hadden een
slecht loon en moesten het zwaarste
werk verrichten. Aardappelen oogsten,
uien oogsten en suikerbieten oogsten.
Dit gebeurde hoofdzakelijk met de hand
en was zwaar werk. Was het oogsten
voorbij, werden ze naar huis gestuurd
een waren zonder inkomen. Ook hier
was weer een duidelijk verschil in
welvaartsniveau tussen de notabelen,
de middenstand de vaste werknemers
en de dagloners, om van de boeren
maar niet te spreken Om te kunnen
overleven, hadden de meeste bewoners
een eigen groentetuin, en een plaats
waar ze een varken hielden, zodat ze
voor de belangrijkste levensmiddelen
zelfverzorger waren. Ook de kerk greep
de armen onder de arm. De kerk was
door een legaat van de Ambachtsheren
12

van Borssele tot grootgrondbezitter
geworden. Zo had de kerk een grote
akker in kavels verdeeld. Die kavels
konden arme mensen tegen een zeer
lage pachtprijs pachten om producten
voor de eerste levensbehoefte te telen.
Deze plaats werd in de volksmond
armenweide genoemd. Ook beschikte
de kerk over eenvoudige armenhuisjes
die tegen een zeer lage huur aan armen
werden verhuurd, zodat deze mensen
een onderdak hadden. De huizen van de
arbeiders waren zeer sober ingericht. Er
was maar één waterkraan in het huisje
soms niet eens een keuken of wat erop
leek. Het toilet bestond uit een hokje,
iets van het huis verwijderd, met een
emmer erin. En douche of bad was niet
voorhanden. Eén keer per week had
men een grote wasbeurt in een zinken
kuip, tobbe genoemd. Dan werd de hele
familie gewassen. Gekookt werd er op
petroleumstellen en in de winter ook
nog op de kachel. Geslapen werd er in
bedsteden. Dit waren nissen die in de
enige kamer van het huis uitmonden en
die overdag door deuren konden
worden afgesloten. In de winter werd
het huisje verwarmd door een kachel
die in de enige kamer van het huis
stond. Uit tijden voor de waterleiding
hadden veel huizen nog een regenbak.
Dit was een grote gemetselde bak die
meestal onder een deel van het huis lag.
Deze regenbak werd gevoed met water,
dat van het dak liep als het regende. Het
water werd eerst door een grind- en
zandfilter gereinigd.

Ook beschikten vele huizen nog over
een "welle" dit was een diep gegraven
ronde put waarin het grondwater opwelde. Om geld te sparen werd het
kraanwater alleen maar gebruikt voor
het koken van het eten, het water uit de
regenbak voor het wassen van de was
en de groente en het water uit de welle
werd gebruikt om wekelijks de stoep te
schuren.
Ondanks deze krasse sociale verschillen
was er geen onvrede onder de mensen.
Ze accepteerden die verschillen zoals ze
waren. Er werd ook gezegd "als je voor
een dubbeltje geboren bent, wordt je
nooit een kwartje".
De (weder)opbouw en sociale gevolgen
Het zij drie dingen die de (weder)opbouw van Nederland een geweldige
impuls hebben gegeven.
- het global denken van de Amerikanen
met hun Marshalhulp 1948
- De BeNeLux-unie 1948
- Kolen- en Staal-unie (Montanunion)
1958
Deze gebeurtenissen zorgden ervoor,
dat er groot vertrouwen kwam in de
toekomst van Nederland. Van Amerika
alleen kreeg Nederland in 1948 een
bedrag van $ 1 miljard voor de wederopbouw. Dat was toen een hoop geld
(Duitsland kreeg 1,5 miljard). Ook de
Benelux-unie zorgde voor vertrouwen.
Als eerste afspraak trad per 1948 de
douane-unie in kracht.
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Geen grenscontroles meer en in 1958
trad de Kolen- en Staal-unie in kracht, de
voorloper van de EU. Wat hadden deze
ontwikkelingen voor gevolgen voor het
dorp. Er stonden mensen op die de
impulsen daarvan proefden. Ze begonnen nieuwe bedrijven op te richten.
Vandaag zou je dat met een mooi woord
Startups noemen. Zo werden er twee
transportondernemingen opgericht. Er
werden twee ondernemingen opgericht
die opslagplaats voor aardappelen
gedurende de winter aanboden aan de
boeren als ook een sortering op kwaliteit en grootte. Er werd een busonderneming opgericht die met Amerikaanse
personeelsbussen van het leger opereerde. Hij had die voertuigen op de een
of andere manier kunnen bemachtigen.
Er werd een onderneming opgericht die
plaats verhuurde voor het opslaan van
graan en het ook droogde. Er werd een
onderneming uitgebouwd die reeds
voor de oorlog een dorskast bezat en
daarmee in de winter langs de boeren
trok. Hij breidde zijn aanbieding uit met
meer machines. Een lid van de familie
kreeg het idee om een draineermachine
te gaan bouwen, wat ook gelukt is.
Bovendien importeerde deze onderneming een maaidorser uit Amerika. Hij
kwam in kisten aan en werd door
Amerikanen gemonteerd. Zo groeide de
plaatselijk smid, die vroeger paarden
had beslagen, uit tot een sanitairinstallateur. Al deze onderneming zijn
niet opgericht om een behoefte te
creëren, zoals dat bij de meeste

Startups van heden het geval is. Er was
behoefte aan transportcapaciteit er was
behoefte aan beter opslaan en bewaren
van landbouwproducten en er was
behoefte aan een sanitairinstallateur. Al
deze bedrijven hadden nieuwe werknemers nodig meestal ook mensen die
waren opgeleid om dat nieuwe werk te
doen. Het aanbod van werkgelegenheid
verschoof van de boeren naar de
nieuwe bedrijven. Ook toen was er al
sprake van globalisering, alhoewel dat
woord toen nog niet was uitgevonden.
We kregen graan uit Amerika, zodat we
voldoende hadden om de bevolking met
brood te voorzien. Veel landbouwmachines als ook vrachtwagens kwamen uit Amerika. We konden zonder
grensproblemen producten en diensten
binnen de Benelux bewegen. Kortom,
het systeem van vrije uitwisseling van
diensten en producten hebben ons de
volgende verworvenheden gebracht.
In vergelijking met vroeger wonen de
mensen nu in goed gebouwde, mooie
huizen. Deze zijn in de winter verwarmd
van de huiskamer tot de slaapkamer.
We hoeven er niet meer bij na te denken als we naar de wc moeten. We
kunnen dagelijks douchen. Het eten
maken we gaar op inventieve kookplaten. We hebben een koelkast en een
vriezer om etenswaren te bewaren. We
hebben telefoon en televisie een
computer en een goed openbaarvervoer. We hebben toegang tot alle
opleidingen. We reizen door heel
Europa en soms over de halve wereld.
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De arbeidershuisjes uit het beschreven
dorp staan er nog steeds. Ze zijn door de
bewoners liefdevol gerestaureerd en
wat de voorgevel betreft in de oorspronkelijk toestand gebracht. De
straten staan vol met auto's en hebben
de fietsen vervangen
Twee van de drie kerken zijn gefusioneerd. Het denken langs ideologische
grenzen is verdwenen en alle stromingen werken, in een dorpsraad, nauw
samen als het om hun dorp gaat.
Dat wil niet zeggen, dat alle mensen een
gelijk aandeel aan deze welvaart
hebben. Die dat wel hebben, hebben
het verdient. Het zijn de ondernemers
die de moet hadden en bereid waren
risico te lopen door een bedrijf te
beginnen en hebben de grootgrondbezitters, de boeren, afgelost als
werkgever. De middenstanders zijn afgelost door die mensen die tijd hebben
geïnvesteerd in hun opleidingen, de
vroegere notabelen zijn ondergegaan in
de doorsnee van de samenleving.
Natuurlijk zijn er nog steeds verschillen,
en die zullen er blijven, maar ze zijn
kleiner als vroeger.
De oorzaak van deze nieuwe verschillen heeft niet of nauwelijks te maken
met het vrije verkeer van goederen,
diensten en personen, zoals sommige
mensen denken. Ook als men het vrije
verkeer van waren, diensten en personen weer zouden belemmeren,
zouden deze verschillen blijven.
Misschien zouden ze zelfs groter
geworden zijn. Door de globalisering zijn

er ook in Nederland talrijke banen verdwenen. Zo is de schoenenindustrie uit
de Langstraat verdwenen. De textielindustrie bestaat niet meer. De
scheepsbouw, althans voor grote
schepen, bestaat niet meer in zijn oude
vorm. De kolenmijnen zijn gesloten. Al
deze industrieën zijn verdwenen naar
landen die dat beter kunnen dan
Nederland. Daarvoor in de plaats zijn
nieuwe industrieën gekomen die een
hogere
graad
van
specialisatie
verlangen. Hoe groot deze prestatie van
Nederland is, laten de volgende cijfers
zien. In het jaar waar dit verhaal is
begonnen (1947) telde Nederland 9,5
miljoen inwoners. In 2017 telde
Nederland 17,1 miljoen inwoners. Dit is
een toename van 7.5 miljoen of
ongeveer 80%. Voor deze toename is in
Nederland werk gecreëerd, zijn er
huizen gebouwd, scholen gebouwd,
wegen aangelegd en medische
verzorging opgebouwd.
Zonder globalisering (vrije in- en export
van waren, diensten en kennis) had
Nederland er anders uitgezien en was
niet zo succesvol geweest.
Gerard
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badputje in Zuid-Afrika de andere richting opdraaide als in Holland gaf de
leraar te denken. Had dit ook met Buys
Ballot te maken? Grappig dat dit soort
gedachten bovenkomen terwijl ik sta te
liften.
Maar goed, ik moet me concentreren op
het verkeer. Het verkeer komt onder het
viaduct door, moet terugschakelen en
dan komt een scherpe bocht naar links,
dus de snelheid is laag. Oogcontact is
belangrijk. En dan natuurlijk een plaats
waar makkelijk kan worden gestopt. We
gaan richting zuiden en dan maar zien
waar we uitkomen.
De trots van mijn bepakking was een
originele legerslaapzak boven op de
rugzak. Deze slaapzak had ik van een
oom gekregen die goede betrekkingen
had met het leger maar nou niet een
type was om zelf in zo’n slaapzak te gaan
liggen. Kortom alles goed voorbereid.
Maar kijken waar we liftend door
Europa allemaal langs gaan komen. Het
Idee was om naar Istanboel te gaan en
dan maar te zien hoe we de terugreis
zouden kunnen organiseren. De eerste
dag kom ik niet zo ver en overnacht in
Siegburg. Iedere keer, als ik langs deze
‘Tankstelle’ aan de ‘Autobahn’ ter
hoogte van Siegburg rij, moet ik aan
mijn reis in 1968 denken: hier stond ik
toen. De volgende overnachting was in
Garmisch-Partenkirchen.
En
dan
natuurlijk verder richting Italie. Van
Innsbruck een lift met een Duitse
jongeman in een VW kever. Hij haalt een
Nederlandse vrachtauto in en zegt die

Europa, Grenzen en Civilisaties
Zomer 1968
Van Driebergen naar Siegburg

Driebergen-Siegburg

Ik start onder aan de grote weg in
Driebergen aan de oprit naar de snelweg richting Arnhem. Aan de overkant
van de weg een villa waar we vroeger
schoolpartijtjes hadden. Inmiddels is
hier de rijkspolitie ingetrokken. Hier
woonde een klasgenoot van mij, een
buitengewoon creatieve denker. Hij was
de enige leerling op het lyceum in Zeist
die met een eigen gebouwde auto naar
school reed. Het autootje was officieel
toegelaten door de politie. Als achteruit
gebruikte hij een stevige stok om het
vehikel naar achteren te duwen. Eens
zette hij onze leraar aardrijkskunde op
het verkeerde been. Besproken werd de
wet van Buys Ballot: wind verplaatst zich
richting evenaar en ondervindt op het
noordelijk halfrond een afwijking naar
rechts, op het zuidelijk halfrond is dit
omgekeerd. De opmerking van Wilco,
de familie had goede betrekkingen met
Zuid-Afrika, dat volgens hem het
16

moeten we even laten stoppen dan kun
je meerijden want die gaat over de
Brenner.

we probeerden verder te komen. De
moeilijkheid was om met een lading van
30 tonnen aluminium weer weg te
komen. Moeilijk om op te schakelen.
Toen was het rijden over de Brenner
nog echt het rijden over een pas. Een
drukke doorgangsroute met Brenner als
middelpunt, veel winkels en verkeer. Ik
heb veel later deze route nog eens
gereden. Brenner was een ‘ghost city’,
totaal uitgestorven. Hoog boven je zie je
de Europabrug op gigantisch hoge
betonnen pijlers.

Siegburg-Garmisch

Brenner-Venedig

Zo landden we in Noord-Italië. Gelukkig
maar want Italië is een ideaal land om te
liften. In die tijd kon je nog bij een
‘Stazione’ gaan staan en de mensen
aanspreken. Afgezien daarvan zijn
Italianen sympathieke mensen die graag
iemand meenemen. Meestal gaat het
om piloten van een FIAT 500. De Alfa’s
wat minder, maar daarvoor rijden die
weer wat sneller. Ook vrachtwagenchauffeurs tonen zich vaak genereus.

Garmisch- Brenner

Hij dacht van, leuk zo Hollanders onder
elkaar. De vrachtautochauffeur dacht
hier heel anders over, was gedwongen
te stoppen, en vloekte de Duitser uit. Ik
klom inmiddels aan boord, legde nog
even uit dat dit niet mijn idee was, en
17

Het levert in alle gevallen een ‘total
immersion’ cursus italiaans op. Na
verloop van tijd kan ik het Italiaans redelijk verstaan.
’s Avonds loop ik ergens rond in een
landelijke omgeving en ontmoet een
student uit Utrecht, op weg naar zijn
ideale vakantieoord, een klein meertje
niet zo ver meer weg. Hij laat het trots
op de kaart zien. Van dit paradijs heb ik
nog nooit gehoord. Hij stelt voor zijn
tentje ergens op te zetten en meent een
plek gevonden te hebben, een grasveldje, mooi vlak, op een rotonde
omgeven door een hoge heg. Ik heb het
idee dat er hier iets niet klopt en stel
voor in een boomgaard aan de overkant
van de weg te gaan slapen. Het is heet
en een tentje lijkt me overbodig. Zo
gezegd zo gedaan. We worden de volgende ochtend gewekt door een enorm
verkeerslawaai. Op het grasveldje van
de rotonde, waar mijn collega het idee
had om zijn tentje neer te zetten, staat
nu een platform met daarop een
politieagent die het verkeer regelt. Het
idee van de boomgaard was achteraf
niet zo slecht. We lachen ons rot. Hier
scheiden zich onze wegen, hij naar het
meertje en ik ga verder naar Venetië.
In Venetië blijf ik een dag of vijf. De
huisvesting, de lokale jeugdherberg, is
goedkoop en de stad is schitterend. De
geschiedenis van de stad is zeer interessant. Al in de middeleeuwen een stadrepubliek die zich van de Paus niets
aantrok. De geschiedenis kun je met de
geschiedenis van Amsterdam vergelij-

ken. Later heb ik nogmaals verschillende
keren Venetië bezocht. En dat zal ik
blijven doen.

Venedig-Brindisi

Dan langzaamaan richting zuiden langs
de Adria kust. Een stop in Pescara, ook
een plaats waar ik later veel zal komen.
Dan Brindisi en de oversteek naar Corfu.

Brindisi-Athen

Hier blijf ik een paar dagen en ontmoet
een student uit Londen. Hij heeft een
komisch paspoort, een groot stuk papier
dat uitvouwbaar is, uitgegeven door het
Engelse Home Office, ‘valid for all
countries in the world except Hungary’.
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De jongeman is Hongaar. De familie is in
1956 uitgeweken naar Engeland. We
huren fietsen en rijden over het eiland,
toen nog een paradijs van rust. Zeer
fraai en zeer groen. Elmer vertelt over
zijn familie in Hongarije en vraagt me of
ik niet bij ze langs kan gaan. Een goed
idee voor op de terugweg. Hij schrijft
een lange brief voor zijn oom en tante.
Dan
met
de
veerboot
naar
Ighoumenitsa. Ik sluit me aan bij een
groepje van drie Amerikaanse studentes. Echte bakvissen op zoek naar avontuur. Het liften krijgt een wat ander
karakter. Er is weinig verkeer en je moet
het van vrachtwagens hebben. Eerst
naar Athene. Hier zijn twee jeugdherbergen. Je moet wel de goede hebben. Dat is degene naast een openlucht
bioscoop, zodat je ’s avonds gratis naar
de film kunt kijken.

Een Duitse jongeman begint met de
politie ruzie te maken. Ik zeg nog dat ie
beter zijn kop kan houden maar de
situatie wordt dreigend. We hebben te
doen met een dictatuur waar je geen
enkele rechtszekerheid hebt. Het loopt
met een sisser af maar het geeft een
onaangenaam gevoel. Dan verder op
weg richting Saloniki. Deze route is een
paradijs voor lifters. De koers is richting
Istanboel, meer en meer bekenden die
je onderweg al hebt getroffen kom je
weer tegen. Opvallend veel van deze
typen zijn zeer jong en komen uit
Engeland. De meeste zijn op weg naar
Afghanistan en dan verder over de
Kyberpass naar India. Ze zweven al een
beetje en dat zal in India niet echt
anders zijn. Drugs is een thema voor
velen.
Slapen is geen punt dat doe je op het
strand. ’s Ochtends vroeg de slaapzak
openritsen als de zon opkomt. Er is een
restaurantje met een kraan buiten en
binnen kun je je scheren. Alleen is er
maar een stopcontact dus de stekker
van de jukebox moet er even uitgetrokken worden. Het is allemaal geen
probleem. Wat een heerlijk land, wat
een fijne mensen. In Saloniki ontmoet ik
een student uit Hamburg ook op weg
naar Istanboel. We besluiten samen
verder te reizen. De volgende overnachting is in een volkstuintje in
Saloniki. 's Ochtends vroeg wakker want
er lopen allemaal mensen dicht voorbij.
Een beetje genant. We maken ons op
voor de Turkse grens. Het laatste stukje

Athen- Istanbul

Na Athene volgt Delphi. Er wordt gezegd
dat dit een van de mooiste plaatsen op
aarde is. In ieder geval een schitterende
locatie met opgravingen en oude architectuur. We zitten in de lokale jeugdherberg. Plotseling komt er een politie-,
geheime dienst achtige, controle.
Paspoorten laten zien en allerlei vragen.
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doen we staande in de laadbak van een
vrachtauto. De chauffeur stopt regelmatig omdat iedere keer weer lifters
opduiken uit de struiken. Vanaf Edirne
aan de grens heeft liften geen zin meer.
De bus naar Istanboel is vrijwel gratis.
Eindstation Istanboel. Zodra de bus
stopt staan alle Turken wild te pissen.
Dit schijnt hier vrij normaal te zijn. We
passeren hier duidelijk een cultuurgrens. Over de grenzen van de verschillende civilisaties kom ik later nog terug.
We vinden in het centrum van de stad
een jeugdherberg of eigenlijk een studenten verblijfplaats. ’s Zomers zijn er
geen studenten behalve onze kamergenoot Ylmas. De kosten zijn 1 DM per dag
dus daar kan je niet van verwachten dat
er elke dag water uit de kraan komt. Je
moet wel uitkijken dat je de kraan niet
open laat staan omdat soms op de
meest onverwachte momenten er weer
water uitkomt. Een schitterende stad.
Vooral het gedeelte aan de Bosporus, de
Galathay brug en natuurlijk de oude
binnenstad met bazars, de Aya Sophia
(vroeger een kerk) en de blauwe
moskee. De blauwe moskee is een van
de mooiste bouwwerken die ik ken. Met
de boot de Bosporus af tot aan de
Russische grens. We draaien om bij een
klein vissersdorpje. Ik blijf een week in
Istanboel en ga dan eens kijken hoe ik
naar Hongarije kan komen.
Het blijkt,na navraag op het station in
Istanboel, dat de treinkosten in OostEuropa zeer laag zijn. Ik koop een treinkaartje naar Belgrado.

Istanbul-Belgrado

Daar moet ik op zoek naar de Hongaarse
ambassade om een visum te kopen voor
Hongarije. De indruk van Servië is uiterst
ongunstig, de mensen zijn zeer terughoudend en onsympathiek. Ik haal mijn
Hongaarse visum met de verplichting
om zoveel dollar per dag uit te geven. Of
ik dat geld meteen maar wil wisselen.
Wat moet ik met al die forinth’s doen?

Belgrado-Budapest

Dan de trein naar Budapest. Ik passeer
de Hongaarse grens. Douane komt voorbij, goed gekleed, hoffelijk, beschaafd
en geïnteresseerd. Ik kom in een totaal
andere wereld. Ik passeer de grens van
twee civilisaties.
Europa laat zich in West-, Midden-, en
Oost-Eropa
verdelen.
Nederland,
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typisch West-Europa, was al in de zestiende eeuw een republiek waar de
mensen zelfbewust op ooghoogte met
elkaar omgingen. Kijken we naar OostEuropa, met als voorbeeld Rusland, dan
zien we een heel ander beeld. In de
beginperiode van Rusland, met destijds
Kiev als hoofdstad, werden hoofdzakelijk
natuurproducten
naar
Constantinopel en naar het Osmaanse
rijk geleverd. Onder meer naar de
eindpunten van de zijderoutes aan de
Zwarte zee: honing, hars, bond en
vooral slaven. Vandaar de Slavische
volken. Men was afhankelijk van
natuurlijke grondstoffen en niet van zelf
geproduceerde artikelen. Nu is dit min
of meer nog steeds zo. Met de wet van
19 februari 1861 werd het systeem van
de lijfeigenen officieel opgeheven. 80%
van de bevolking waren boeren. Er
bestond geen politiek om productie te
stimuleren. Productie werd beschouwd
als ‘on-russisch’. De bovenlaag was bang
om politieke en economische macht te
verliezen.
Hoe loopt die grens tussen Oost en
West eigenlijk? Volgens Samuel
P.Huntington in zijn boek ‘The clash of
civilisations’ gaat het om een historische
lijn die al sind eeuwen bestaat. Deze lijn
scheidt de westelijke wereld van de
moslim- en orthodoxe volkeren. Van
noord naar zuid volgt hij de grens van
Rusland en Finland, vervolgens gaat de
lijn verder als grens tussen de Baltische
staten en Rusland, dan komt de grens
tussen Polen en Rusland en gaat de

scheidslijn verder richting zuiden dwars
door Belarius en de Ukraine en volgt in
het vroegere Yugoslavie de grenzen die
Slowenie en Kroatie afscheiden van de
andere republieken. Dit valt samen met
de grenzen van de oude OostenrijksHongaarse Monarchie en het Osmaanse
rijk.
Het Westen oriënteerde zich op Rome
en het Oosten op Constantinopel. We
praten over twee verschillende culturen
waarvan we de verschillen nog regelmatig meemaken.
Griekenland is in deze context een
orthodoxe outsider in de EG. Een
vreemde eend in de EG-bijt die het
moeilijk heeft zich aan de gewoontes en
normen van de EG en de NATO aan te
passen. Er bestonden intensieve contacten tussen Griekenland en de
Slavische landen op cultureel en
religieus gebied. De monnik Kyrill uit
Thessaloniki ontwikkelde een slavisch
alphabeth waarmee de eerste bijbel in
het russisch werd vertaald. Tijdens de
Balkan crisis hield Griekenland zich niet
aan de politiek van de westerse
machten, en hield zich ook niet aan de
UNO sancties en bleef Servie ondersteunen. Verder is Griekenland een
groot supporter van Rusland. Niet te
vergeten is hierbij de rol die Rusland
gespeeld heeft bij de onafhankelijkheid
van Griekenland: een oorlog met het
Osmaanse rijk in 1828 die de Osmanen
dwong de conventie van Londen uit te
voeren. Dit bracht de Grieken de
vrijheid.
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Het grote verschil tussen Servië en
Hongarije laat de Oost-West scheidslijn
duidelijk zien. De geschiedenis van
Servië in de 19e eeuw laat een land zien
met een lange traditie van geweld. De
schietpartij in Serajewo in 1914 werd
geprogrammeerd door een servische
militaire dictatuur. De gevolgen: het
begin van de eerste wereldoorlog. Alles
geïnsceneerd door een militairdictatuur
die zich een Groot-Servië voorstelde.
Het idee was om de weg vrij te maken
richting Adria en dit werd door Rusland,
het broederland, ondersteund. Tijdens
de negentiger jaren van de vorige eeuw
werd dit nog eens dunnetjes overgedaan met de Balkan oorlog.
Over Hongarije niets dan goeds maar
van jeugdherbergen hadden ze in die
tijd nog niet gehoord. Ik blijf in Budapest
navragen waar je hier goedkoop kunt
overnachten, er moet toch iets zijn voor
studenten? Na een tijdje gepraat te
hebben bij een kiosk wordt het idee
geopperd dat Dr A wel eens een kamertje vrij zou kunnen hebben. Het gaat
hier om een oude advocaat die iedere
dag bij de kiosk voorbijkomt. Wat later
treffen we elkaar. Een heerlijk type, vol
met verhalen. Even later loop ik met
hem naar huis, een appartement in een
oud herenhuis. Een neef van hem studeert philosophie in Budapest. Die moet
ik absoluut ontmoeten. We praten over
de opstand van 1956. De mooiste tijd
van zijn leven, zegt hij. Aan iedere
lantarenpaal op de boulevard waar we
net gewandeld hebben hingen com-

munisten waar men korte metten mee
had gemaakt. Helaas liep alles niet zo
goed af. Met molotov cocktails tegen
tanks kun je niet winnen. Wel is
Hongarije tamelijk liberaal. De oom van
Elmer, waar ik op bezoek ga, heeft een
eigen bedrijf met tien medewerkers.
Een kleine concessie aan het kapitalisme. De oom en tante van Elmer,
reuze aardige mensen, nodigen me uit
om het weekend in hun bungalow aan
het Balatonmeer door te brengen.
Fantastisch, een heerlijk meer en voor
visliefhebbers ideaal. Een mooie bungalow en een liefdevolle verzorging
door het jonge echtpaar. Kinderen
hebben ze niet. Willen ze ook niet. Het
heeft geen zin, vinden ze, om hier in
onvrijheid op te groeien en te leven.
Dan weer terug naar de advocaat in
Budapest. Zijn neef is gearriveerd en we
delen de kamer. We praten over van
alles en het wordt zeer laat voordat we
eindelijk inslapen.
Nu wordt het tijd om aan de terugweg
te denken. Ik tel al het geld dat ik nog
heb en kan daarmee een treinkaartje
bekostigen van Budapest naar Utrecht.
Nog een tussenstop in Wenen en een
dag later definitief de lange treinreis
terug naar huis.
hvdmey, Rorschacherberg ,
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weer onderwezen worden. Het op
straat rondhangen was daarmee afgelopen. De huisvrouw kon weer rustig
boodschappen doen en haar huis op
orde brengen. De mannen gingen weer
naar hun werk en langzaam vond men
het ritme van het dagelijkse leven terug.

Het gewone dagelijkse leven na
de oorlog
Voor de iets oudere generatie heb ik
enkele leuke onderwerpen uit de bekende “mottenkist” gehaald.
Wie er in de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog recreatief op uit wilde,
was voornamelijk aangewezen op de
fiets. Kamperen als buitensport was na
de Eerste Wereldoorlog in zwang
gekomen. Aanvankelijk vooral bij de
padvinderij en andere jeugdbewegingen.

Na een strenge en zeer lange winter
volgde in 1947 een hete en droge zomer
met 4 hittegolven en men stond in de rij
voor drinkwater. Op 27 juni 1947 werd
de tot dan toe warmste dag ooit
gemeten. Die dag steeg het kwik tot
maar liefst 36,8 graden!

Na 1945 werd de tent ook daarbuiten
populair. Toen het wat beter ging at
men doordeweeks draadjesvlees en
sudderlapjes en op zon- en feestdagen
kwam er ossenhaas of rosbief op tafel,
geserveerd met groenten van het seizoen. Het verenigingsleven kwam ook
weer langzaam op gang. Kerken en
wegen werden hersteld. De noodgebouwen van scholen maakte plaats voor
nieuwbouw en de kinderen konden
23

Mode
Na de oorlog veranderde er in eerste
instantie niet veel in de mode. Vanwege
het grote tekort aan materiaal bleef de
mode beperkt tot smalle, strenge, wat
hoekige en korte jurken en kostuums
waarbij de schouders werden benadrukt. Textiel was bijvoorbeeld in
Nederland nog tot november 1949 op
rantsoen.

Tailleur 1949

lijfjes en wijde cirkelrokken zag het
modebeeld er opeens weer elegant en
vrouwelijk uit.

Mannen mode 1947
New Look 1947 Louis Réar

De kleding van de vrouw kreeg na 1947
een volledig ander silhouet: afgeronde
schouders, een smalle taille en een
wijde lange rok. De rok was klokkend of
gepasseerd en reikte in 1947 bijna tot
de enkel. Als reactie op de armoede
tijdens de oorlog veel accessoires.
Gulden regel: hoed en handschoenen in
één kleur, tas en schoenen in een
andere kleur. Verder: ceintuurs, stola’s,
korte halssnoeren, oorknoppen. De
schoenen: pumps met hoge en lage
hakken, de mocassin of veterschoen
met profielzool.
Het Parijse modehuis Dior brak in 1947
radicaal met de soberheid door de
introductie van de ‘New Look’. Het
effect was sensationeel. Met smalle

Na jaren van grove stoffen, driedubbele
truien (vanwege de kou) en verlopen
afdankertjes, vergaapten Europese en
Amerikaanse vrouwen zich massaal aan
dit spectaculaire vertoon van luxe. Er
was behoefte aan zwier en overdaad.
Hoewel sommigen schande spraken van
de rokken en de uitwaaierende mantels
waarin vele meters schaarse stof waren
verwerkt, had Parijs in een klap haar
reputatie opnieuw gevestigd. Parijs
dicteerde het modebeeld in de westerse wereld. Alleen een kleine elite kon
zich weliswaar de haute couture van de
echte ontwerpers veroorloven, maar de
confectie en de zelfmaakmode volgden.
De New Look werd door menig huis24

vrouw nagemaakt door de gordijnen te
verknippen. Ging in de jaren daarna in
Parijs de taille of de rokzoom een paar
centimeter omhoog of omlaag, dan
werd overal vlijtig de schaar gehanteerd. In Parijs wordt het tweedelig
badpak geïntroduceerd: Het kledingstuk
werd ontworpen door Louis Réard, een
auto-ingenieur, en werd vernoemd naar
de Bikini-eilanden in de Stille Oceaan.

en ook de hoeden kwamen aan de beurt

(Overigens runde Réard vanaf 1946 de
schoenwinkel van zijn moeder in Parijs).
Hij was in een gevecht met concurrent
ontwerper Jaques Heim om wie het
kleinste badpak kon ontwerpen. Heim
ontwikkelde een klein zwempak en
noemde het “Atom”. Het antwoord
hierop van Réard was de bikini.
Een ander relict uit de tijd rond 1946 is
het corset
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Voor de mannen verandert er in de
mode al jaren heel weinig. De vorm van
het colbert, de pantalon en het overhemd zijn aan het begin van deze eeuw
vastgelegd en er is nauwelijks meer iets
aan veranderd. Saai dus! Er zijn parkas
en jacks gekomen om het colbert af en
toe te vervangen. In latere jaren worden
de colberts blazers zonder voering maar
de vorm verandert niet. De revers, de
knoopsluiting en de drie zakken zijn
altijd gebleven. Er is keuze tussen een
enkele rij of twee rijen knopen, een grijs,
zwart of krijtstreep pak en natuurlijk de
hoed! Het gekrulde pak voor mannen
kwam pas vele jaren later. Wat een
verschil met de mode voor mannen van
nu! Keuze te over.

als het voorbeeld voor de rest van de
wereld.
Wijziging tijd
In de 2e W O, ging
Nederland op bevel van
de Duitsers, van de
Amsterdamse Tijd over op
de Midden Europese Tijd. De klok moest
1 uur en 40 minuten vooruit worden
gezet om dezelfde tijd te hebben als in
Duitsland. In 1948 werd de zomertijd
afgeschaft. In 1977 werden zomer- en
wintertijd opnieuw ingevoerd. Dit
vanwege de oliecrisis.
Zieke
Omdat ziekenfondsverzekeringen pas in
de jaren veertig van de grond kwamen,
moesten gemeenten tot die tijd opdraaien voor de ziekenhuiskosten van
hun armlastige burgers. In de ziekenhuizen waren er zalen voor de armen en
kamers voor de rijken. Na de oorlog had
de wijkzuster volop werk en fietste
dagelijks van het ene adres naar het
andere.

Coca-Cola
Vlak na de tweede
wereldoorlog was de
hype rondom Coca- Cola
het grootst. De drank
stond voor vrijheid en in
het begin gingen er wilde
verhalen rond dat er stoffen als cocaïne
in zouden zitten. Producten uit Amerika
waren in die tijd populair onder de
Nederlandse
bevolking.
Al
het
Amerikaanse werd gespiegeld op de
Amerikaanse bevolking. Deze trend
zorgde ervoor dat er enorm tegen
Amerika werd opgekeken. Amerika
werd gezien als iets stoers, omdat er
veel mogelijk was. Amerika werd gezien

Ziekenzaal 3-de klas
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Tussen 1947 en 1996 produceerde de
Nederlandse Aardolie Maatschappij
(NAM) 250 miljoen vaten (een vat telt
159 liter), waarbij gebruik werd gemaakt van jaknikkers.
Gezinsverzorgster

ANWB
Met het ontstaan van de Wegenwacht
ging een welhaast historische wens van
ANWB-voorzitter
Edo
Bergsma
in
vervulling. In
1923 had hij al
eens
gezegd
dat een veiligheidsdienst op
de
drukste
wegen noodzakelijk is. De organisatie
ervan zag hij als taak van de ANWB. De
crisisjaren en daarna de Tweede
Wereldoorlog zorgden ervoor dat de
plannen tot 1945 in een bureaula
moesten blijven liggen, maar op 15 april
1946 was het eindelijk zo ver. De eerste
zeven wegenwachten traden aan.
De eerste jaren waren voor de
Wegenwacht niet eenvoudig. Er was zo
ongeveer tekort aan alles. Gelukkig
waren er nog niet zo heel veel auto's op
de weg. De auto's die er waren
verkeerden in een zodanig slechte staat,
dat ze voortdurend met lekke banden,
kapotte lagers, doorgezakte vering en
stomende motoren langs de weg
stonden. Er werd van die eerste zeven
wegenwachten veel inventiviteit vereist. Lekke banden werden volgestopt

NAM

Shell en Esso richten in 1948 de NAM
(Nederlandse aardoliemaatschappij) op
die op verschillende plaatsen in
Nederland naar olie gaat boren. Olie
wordt ook wel het ‘zwarte goud’
genoemd. Al in 1943 is er in
Schoonebeek op 800 tot 900 meter
diepte aardolie aangetroffen. Het olieveld is goed voor 170 miljoen kubieke
meter olie die wordt opgepompt door
een nieuw type pomp. Door de typische
beweging worden de pompen al snel
‘jaknikkers’ genoemd. Dit geeft de
economie naast de Marshallhulp ook
een belangrijke impuls. In 1996 werd
besloten het olieveld Schoonebeek te
sluiten en daarmee verdwenen ook de
bekende jaknikkers uit Schoonebeek.
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met langs de weg afgesneden plukken
gras, voor het herstellen van gebroken
veerpakketten werden blokken hout
gebruikt. In 1946 wordt de Wegenwacht
uitgerust met motoren. Al snel steeg het
aantal motoren van 7 tot 25. De
Wegenwacht was vrijwel onmiddellijk
een enorm succes.
De
bekende
praatpaal,
die
weer is verdwenen en vervangen door het
mobiltje

In het volgende boekje wordt dit
vervolgd met o.a. de goudstandaard,
Tientje van Lieftink.
Leen
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140 dagen tour door de Verenigde Staten en Canada
Van 10 mei tot 5 oktober 2015 door Martin en Sophie den Hollander.
Deel 4

Dinsdag 9 juni Houston - San Antonio
Texas 320 km

De route van vandaag is nogal eentonig.
Grote vlaktes met bosjes gras, lage
struiken of bomen. Ik had me Texas
altijd bruin en verbrand voorgesteld!
Sinds we Houston achter ons gelaten
hebben- dit doolhof van straatjes, geeft
de navigator 278 km rechtuit aan. Dat
kun je ontspannen rijden noemen. Ook
de weidsheid en al het groen werken
ontspannen.

Vandaag is de etappe wat korter en zijn
we vroeger op de parkeerplaats bij
Walmart in San Antonio. Voor een
stadsbezichtiging is het te warm - 33
graden. Dus hebben we tijd voor de
correspondentie. Te veel mensen hebben we beloofd om updates van onze
reis te sturen.
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Zo dadelijk zijn we weer in de van
airconditioning voorziene Walmart en
kunnen onze temperatuur weer normaliseren. Dit is nog een reden te meer
waarom we zo blij zijn bij de Walmart.
Overnachting: San Antonio N. Foster Rd
Texas.
GPS: N 29,46755 98,35940 WO
Woensdag 10 juni San Antonio - Big
Spring 480 km

GPS: N 32,22787 W101.46940
Donderdag 11 juni Big Spring - Roswll Vaughn 440 km

Vandaag leggen we de langste etappe
af. Voor de eerste 160 km gebruiken we
nog de Interstate 10. Dit zien we de
eerste heuvels verschijnen. Bij Junction
verlaten we de Highway 10 richting het
noorden en komen op de Hwy 83.
Tussen Junction en Eden is niemandsland - alleen weg en landschap. Geen
stad, geen huis - niets!
In het kleine stadje "Menart" zie ik een
auto met het opschrift "Mobile
Laundry". We rijden eerst naar San
Angelo. We dachten: Mooie naam, leuke stad. Maar dat blijkt een flinke vergissing. Dan besluiten we om naar Big
Spring te gaan, het rijden maakt de hitte
draaglijker.
Overnachting: Walmart Big Spring,
Texas.

Vandaag gaan we verder door de steppen en prairies van Texas en New
Mexico. Vlaktes - eerst met velden en
oliepomp, dan nog slechts plukjes gras
zo ver het oog reikt. Men zegt dat de
grootste ranch in Texas groter is dan de
staat Rhode Island.
Tussendoor een paar kleine plaatsen (35 woningen) zoals Lamesa, Brownfield,
Plains. In Plains staat een bord: "Plein
van cowboys en cowgirls". Daarbij moet
ik spontaan aan films en platen van mijn
jeugd denken over Cowboys, Winnetou
en Old Shaterhand.
Na Brownfield alleen nog boomloze
steppe, zelden een oprit naar een boerderij, langs de weg, alleen de borden
'Highway 380 West ". Ondanks de
karigheid vind ik de route spannend,
want zulke steppes en prairies had ik me
nooit kunnen voorstellen.
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De maag knort al een tijdje als we eindelijk een "Rest Area" ontdekken. Deze
rustplaatsen zijn uitnodigend en schoon
en er zijn altijd schone toiletten en een
wasgelegenheid. Behalve op deze plaatsen kun je de auto nergens parkeren!
Na Roswel zijn in de verte een paar heuvels te zien en ik zie koeien en schapen,
op de weg een halte voor een schoolbus. Wonen hier dan ergens mensen?
Afschuwelijk het idee hier te wonen.
Eindelijk bereiken we ons doel: Vaughn
- een godvergeten nest in het midden
van de steppe. Maar er is een treinstation en een Womo parkeerplaats. Op
deze zijn wij de enige stacaravan en
heinde en verre niemand te zien. In het
dorp vinden we uiteindelijk de eigenaar
- een oudere man met een arm in het
gips. Hij is erg vriendelijk en wil graag
dat we blijven.
In Vaughn is overigens geen mobiele
ontvangst en geen internet!
Overnachting: Vaughn RV Park. 668 8th
Street
GPS: N 34,60185 W 105,21201

deels oud, deels gerestaureerd, maar
erg leuk.
De plaats is erg toeristisch, met restaurants, juwelen, vazen- en kunsthandel.
Op de pleinen horen we Mexicaanse
muziek.
Daarna rijden we verder naar Gallup.
Hier op 2000 m hoogte is de temperatuur zeer aangenaam.
Overnachting: Walmart Gallup, 1650
West Maloney, New Mexico
GPS: N 35,52763 W 108,76777

Vrijdag 12 juni Vaughn - Albuquerque
(1600m) - Gallup (2000m) 390 km

Zaterdag 13 juni Gallup - Petri Field
Forest NP - Flagstaff, Arizona

Pas kort voor Albuquerque heb ik weer
netwerk en internet.
Het landsschap is vergelijkbaar met gisteren. Later zie ik in de verte de eerste
heuvels. In Albuquerque houden we een
tussenstop om de "Old Town" te zien
met zijn lemen huizen. De huizen zijn

De steppe gaat verder - we bereiken
Arizona. Helaas is het "Welcome center"
op zaterdag gesloten. We rijden verder
tot het "National Park" Petri Field
Forest.
In het InfoCenter horen we dat we alle
uitzichtpunten met de Womo kunnen
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bereiken om aan het einde terug op de
snelweg te komen.
De zandstenen heuvels hebben verschillende lagen - rood, geel, maar ook wit
en zwart. De versteende bomen waren
eens, miljoenen jaren geleden, 70 m
hoog! Hierna volgen we de weg naar
Flagstaff, een bergdorp op 2150 m. Het
ligt op de oude route 66.
Op de parkeerplaats van Walmart staan
borden met "No overnight". Toch zijn er
veel womo`s en daarom blijven ook wij
maar staan. Eens kijken wat er gebeurt.
Overnachting: Walmart Flagstaff, 2601
Ehuntigton Drive, Arizona
GPS: N 35,19904 W 111,61498

De "scenic" Route 180 is een goede
keuze. Het leidt door dennenbossen en
bergachtig landschap tot 2400 meter
naar de Grand Canyon. Maar 500 m
voor het Visiter Center aan de ingang
van het park is er vandaag om 10:00 al
een file!
Daarom vragen wij een parkwachter in
een jeep naar een parkeerplaats, vanwaar we op de fiets naar de Grand
Canyon kunnen rijden. Hij zegt alleen:
"Volg mij met uw Car" en hij toont ons
de fiets "trail" en een plaats in het bos
waar we gratis kunnen staan. 's Avonds
komt hij opnieuw voorbij om te zien of
alles ok is. Wat een gastvrijheid!
Na de lunch rijden we in 50 minuten
naar de Grand Canyon. Mijn adem stokt
bijna, het overtreft al mijn verwachtingen. Een afbeelding als een enorme grote
vakantiegids.
Adembenemend! We kunnen vandaag
alleen maar een klein deel van het park
zien omdat er zoveel te bekijken valt.
Hier zijn de meest uiteenlopende nationaliteiten aanwezig. Vooral veel
Japanners die hun camera's op
selfiesticks heen en weer bewegen om
foto`s te maken.
Overnachting: in het bos! Gelukkig komt
er nog een tweede womo bij ons staan.

Zondag 14 juni Flagstaff (2150m) op de
"scenic" Route 180 naar de Grand
Canyon.

Maandag 15 juni dag 2 in de Grand
Canyon
We gaan opnieuw met onze fiets van
onze overnachtingsplek in het bos naar
de GRAND Canyon.

De avond bij Walmart werd getolereerd.
33

Dinsdag 16 juni Grand Canyon Camerun - Tuba - Monument Valley
Op onze weg naar de uitgang van het
"Grand Canyon National Park" stoppen
we steeds opnieuw bij uitzichtpunten
uit. We kunnen gewoon geen afstand
nemen van dit natuurwonder.
Na de uitgang van het park begint de
steppe of beter gezegd de woestijn
weer: 300 km wijd met slechts een paar
struiken of lage bomen en een paar
indianen dorpen.
Uiteindelijk een bord met een plaatsnaam: Tuba City. Helaas blijken het
slechts twee benzinestations, een motel
en een restaurant te zijn.
Tussen Tuba City en Kayenta blijkt geen
enkele parkeerplaats met accommodatie te zijn. Waar kunnen we in godsnaam lunchen? De omgeving stemt een
beetje depressief. Hier is het geruststellend om te weten dat we een volle
tank en genoeg water hebben. De iphones rapporteren voortdurend: geen
net.
Na Kayenta duiken zo af en toe kegels en
torens uit de woestijn op.

Vandaag doen we eerst met de Parkbus
de rode route die ons door het westelijke deel van het park leidt. Dat wil
zeggen de bus rijdt ongeveer 20 km en
stopt bij de bezienswaardigheden. Vervolgens kunnen we in de volgende bus
weer instappen. Dit duurt tot de middag.
's Middags nemen we de oranje route
nr.2 door het oostelijke deel. Ik kan niet
zeggen waar de Grand Canyon op zijn
mooist is. Het is alles gewoon overweldigend!
's Nachts: opnieuw in het bos!
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Eerst weinige, maar later steeds meer.
Plotseling zien we heel veel bouwsels uit
rode steen: kastelen, torens en andere
formaties. We zijn in Monument Valley.
Overnachting: in Bluff vinden we het RV
Park "Cottenwood". ($ 33,50 alles
compleet = ok)

Willem Jan Holsboer, een
Nederlandse pionier in Davos

Dagboek S. den Hollander, vertaald en
bewerkt G Engbersen

Wie door Davos loopt stoot vroeg of laat
op sporen van Willem Jan Holsboer.
Er is een weg in Davos naar hem genoemd (Holsboerweg), langs de
Davoser-See staat en groot bord met
zijn verdiensten voor de "Kurverein
Davos", wiens oprichter hij eveneens is.
Zijn grootste verdienste is waarschijnlijk
dat hij de initiator was van de Rhätische
Bahn.
Zijn levensverhaal is een boek en zelfs
film waardig. In het tijdschrift van LPV
en SEV van de Rhätische Bahn stond bij
het 125 jarig jubileum van deze firma
het volgende levensverhaal:
"Willem Jan Holsboer werd geboren op
23 augustus 1834 in Zutphen (NL). Als
14-jarige ging hij van huis en ging naar
zee. Later veranderde hij van beroep en
werd hij zakenman in een bank in
Amsterdam. Hiervoor werd hij naar
Londen gestuurd, waar hij zich opwerkte tot de directeur. Hij huwde in 1865,
maar een paar maanden later kreeg zijn
vrouw Margaret Elisabeth tuberculose.
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Op aanbeveling van haar arts reisde het
echtpaar in mei 1867 naar Davos voor
behandeling, maar een half jaar na hun
aankomst stierf de vrouw van Holsboer.
Nieuwe vriendschappen overtuigden
Holsboer om in het "Landwassertal" te
blijven, hij huwde een tweede keer.
Samen met spa-arts Alexander Spengler
bouwde hij Hotel "Kurhaus", en hij
ontwikkelde ook het idee van een
spoorverbinding van Landquart via
Davos en de Scaletta-pas naar
Chiavenna.
Op 7 februari 1888 stichtte hij de
smalspoorlijn Landquart-Davos met
geldschieters uit Bazel, op 9 oktober
1889 bereikte de eerste trein Klosters,
op 20 juli 1890 werd de hele route
ingehuldigd in Davos. De Scalettabahn is
niet gebouwd omdat de politieke
krachten aan de Albula-spoorlijn de
voorkeur gaven. Holsboer bleef werken
voor het kuuroord Davos. Hij stierf op 8
juni 1898 in Bad Schinznach toen hij op
de terugweg was van gesprekken over
de financiering van zijn Schatzalpproject met banken in Bazel."

richtte in 1888 de hierboven genoemde
nieuwe firma op. Oorspronkelijk was dat
de Landquart-Davos AG, later omgedoopt in de Rhätische Bahn. De financiering organiseerde hij eveneens zelf
met banken uit Bazel die er wel wat in
zagen.

Sinds 1998, ter herdenking van zijn 100e
sterfdag, staat er een mooie plaquette
van hem op het station in Davos. Verder
heeft hij een indrukwekkend borstbeeld
gekregen bij het Europe Hotel in Davos.
Vroeger was dat hotel "Kurhaus", wat
hij, zoals hierboven al aangegeven,
eveneens mede heeft opgericht.

Willem Jan Holsboer was een echte
ondernemer. Hij wilde een treinverbinding tussen Landquart en Davos,
maar zijn gesprekken met de toenmalige Zwitserse spoorwegen liepen op
niets uit. Men zag het niet zitten een
treinverbinding naar die afgelegen
berggebieden te bouwen, te moeilijk en
te duur....Maar als echte pionier liet
Holsboer zich niet ontmoedigen en

En op het Waldfriedhof heeft hij samen
met Alexander Spengler en hun vrouwen een mooi graf gekregen als
"Oprichters" van het Kuuroord Davos !
GE, 8.2.2018
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NEDERLANDSE AMBASSADE
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Seftigenstrasse 7, 3007 Bern
Tel. 031 350 87 00* Fax 031 350 87 10
Internet: http://zwitserland.nlambassade.org
E-mail: ben@minbuza.nl
Tevens heeft de ambassade een Facebookpagina waar regelmatig
interessante berichten voor de Nederlandse gemeenschap in Zwitserland en
Liechtenstein op verschijnen en die voor iedereen, dus ook voor mensen
zonder Facebook account, toegankelijk is
*Telefonische visa- en paspoortinfo uitsluitend tussen 15.00 en 16.00 uur
OPENINGSTIJDEN:
De ambassade is telefonisch bereikbaar van 8.30 - 12.30 uur en van
13.30- 17.00 uur.
Voor het aanvragen van een reisdocument kunt u uitsluitend na afspraak
terecht. Het afsprakensysteem kunt u online vinden en boeken.
Openingstijden consulaire balie:
Maandag, dinsdag, woensdag: 09.00 tot 14.30 uur
Donderdag, vrijdag: 09.00 tot 13.00 uurr
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