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Mechelen
ZU ID-LIMBURG

"-t
De dames Reiziger

reakfast

wordt het nergens mufof
smakeloos. Ook veel paarden
aan de wand. Paardenhoofd
stellen , -hoefi jzers. -schilderij
en , ·prijzen . Onze gastheer
komt er rond voor ui t: hi j is
paardengek en apetrots op het
flinke veulentje dat een van
zijn merries zojuist geworpe n
heeft.
Hoeve De Plei ligt midde n in
het Geuldal. en als je daar
voor de eers te keer bent waan
je je op vakanti e in Frankrijk,
Duitsland ofzelfs Zwitser
land, maar zeker n iet in Ne
derland. De moois te rond
wandelingen beginnen vanuit
voo r - en achtertuin van Hoeve
De Plei en leiden door bos sen,
lan gs riviertjes en heuvelop
en af, dwars door het boeren
land.

o De meeste gasten in De Plei
nemen halfpens ion en krij
gen's avonds een goede en
eenvoud ige Hollandse maal
tijd geserveerd. Toch konden
we het niet laten om even uit
te zoeken of we ergens in de
buurt ook ongeneerd lekker en
dan·maar·wa t-duurder konden
eten. Dat lukt al één kilometer
verderop in het fraaie gehucht
Wahlwiller, in restaurant 't
Klauwes dat wordt gedreven
door de gebroeders Savelkoul.
Alweer zo'n prachtige boe rde 
rij. opgetrokken uit eeuwen
oude Maaskeien .
Over drank en spij zen zullen
we het hier verder niet he b
ben, maar we willen wel graag
notitie mak en van de bedie
ning. Want waar vind je als
dame nog een ober die je wel
mee naar huis zou willen ne
men? Die je jas aanpakt en je
zacht doch dwingend naar
een plaatsje bij het raam bege
leidt . Blikr noch bloost wan
neer je een voorgerecht als
hoofdgerecht wilt en die, als je
om wat verse peper vraagt .
met een molentje aan komt
zetten en vriendelijk vraagt:
waar?Het was ook deze aller
liefste ober, die ons liet bloz en
over onze onwetendheid inza
ke asperges. We dachten m et
onze krantengeletterdheid te
kunnen meepraten over de
schande dat er niemand te
kri jgen is om deze kostelijke
~mt>l'T"'IJri.meuI uil d~ grcnd
te trekken, maar a l gauw bleek
dat we niet eens wisten wáár
de asperge zijn kop boven de
grond steekt .... "Schenkt u
nog maar eens bij" , zeiden we
met gebogen hoofd . Maar dat
was al gebeurd.

Hoeve de Plei Overgeull, Me·
chelen, 04455-1294
Logies met ontbijtvanaJf5o.
p.p. HalJpensu,n vanaff64 ,-

Verenigde Staten
..Je waant je echt ' 00 jaar terug
bij het betreden van het land
huls" , schrijft Jan van den
Heuvel uit Oudenhoom over
Ironhedge Inn in het histo risch
plaatsje Dundee bij Chigaco.
Hij vervolgt: ,,Authentieke
kroonluchters , gias -in-lccd ra
men en schitterend ingerichte
kamers met namen als Miss
Mary's Room en Chateau Loui
se Room. Zelfs het ontbijt is
een beleven is. Een absolute
aanrader, met name ook voor
zakenmensen die eens wat an
ders willen dan het Sheraton of
Holiday Inn".
lronhedge Inn, 305 Oregan,
West Dund ee 111 _60118, tel.
(vanu it Ned. ): 00 1 ]08
4267777.

lopen van de baai, Schone, rui.
me kamers met muskietennet
ten en ventlla tor. Goede keu
ken, jong enthousiast team,
geen moeite is hen te veel om
het je naar de zin te maken '.
Rock view, Elia: 'Zeer ruime ka
mers, schoon. Eten redelijk.
Op verzoek is er warm water te
krijgen. Wasgoed afgeven
bleek echter geen goed idee.
Sommige kleren waren ge
scheurd, vuiler geworden of
zelfs verdwenen'.

Goede B«B-adrmen
verdienen ruime
aandacht. Stuur de

adressen die u anderen
kunt aanbevelen naar:

Brt(BAD Toerism.,
pos'bus 8983

3009 TC Rotterdam
Fa", ot0-4066969.

B LOZEND VAN schaamte
zijn de Dames Reiziger te

ruggekeerd uit het zuideli jkste
puntje van Limburg. Ze waren
naar Mechelen gereisd in de
vaste overtuiging dat daar het
witte goud voor het oprapen
lag. Bijna verontwaardigd rea
geerden ze, toen er in hun ho
tel Hoevede Plei geen asperges
op het dagmenu stonden .
Het is hen op dit reisje flink
in gepeperd: in de lösse grond
van Zuid-limburg zijn asper
ges net zo zeldzaam als in de
klei van Noordoo st-Gro ni n 
gen.
Toch is de lange reis n iet voor
niets geweest. Hoeve de Plei
biedt nameli jk alles wat wij da
mes op ons verlanglijstje heb
ben staan.
Om te beginnen een gastheer
die pas begint op te ruimen als
de allerlaatste klant naar de
slaapvertrekken is verdwenen,
en in de vroege ochtend weer
even opgewekt met een mand
gekookre eitjes langs de ont 
bijttafels gaat. Eigenhandig
heeft hi j de tweehondervijftig
jaar oude vakwerkboerderi j
met binnenplaats en een grote
tuin eromheen. weten om te
toveren tot een comfortabel
hotel. Zonder dat de boerderij
sfeer is verdwenen. Tussen de
houten balken van de boven 
verdieping zijn zo'n twin tig
ideale logeerkamers gemaakt,
m et grote houten bedden,
openslaande raampjes en ge
raniums aan de vensterbank.
En waar wij • heel kinderach 
tig m isschien - ook aan hech
ten :een fris behangetje en b ij
passende gordijnen, waarvan
het patroon weer terugkeert in
de hoes van het dekbed. Als
we de gastheer hiermee corn
plimenteren geeft hi j alle eer
, an zijn vrouw.
De hele benedenverdieping
van de hoeve bestaat - behalve
een ruime eetzaal- u it allerlei
hoeken en zitjes waar je 's
avonds, ofals he t een dag re
gent, m et gemak wat lan ger
kunt verpo zen . Na het diner
treffen we hier twee oudere
echtparen die een kaartje leg
gen en RivelIabestellen en een
sportieftype m et pijp die on
der een schemerlamp alvast
è1e wanàelrou'te voor de vdl'
gende dag doorneemt. Zelfzit
ten we diepweggezakt in een
bank bij de open haard en ver
mak en ons met de wandver
sierselen in Hoeve de Plei .
Tapijten m et geborduurd ver
gezicht, zondagsschilderijties .
koperen keukengerei uiter
aard, oude foto's en tegel tjes .
Maar omdat er ook weer er
gens een en orme pot met ver
se seringen uit de tuin staat,

Engeland
Vrienden van Alle Paber en
Klaas Sijbesma uit Leeuwarden
hadden een prima cvemach
ting geregeld in de badplaats
Hastings. 'Tulips' ligt midden
in het hart van de 'Old Town'
op loopafstand van diverse an
tiekwinke/tjes, pubs en restau
rants . Het is een klein heren.
huis met 6 kamers en wordt
gerund door een Nederlandse
die haar afkomst niet verlee
chenL Alle kamers zijn voor
zien van kleurentelevisie, was·
tafel en gelegenheid om koffie
of thee te zetten , Ook een pri
ma home cooked English
breakfast behoort tot de mog..
lijkheden.
Tulips 2], 2] Croft Road, Old
Town Hastinge, East Sussex
TN34 3HP, te l.(vanuit Ned .)
0044 '424· ] 125"

Sri Lanka
De reis van TIIIy van den Boog.
aard door Sri Lanka was niet al·
tijd plezierig, De vertragingen
in het openbaar vervoer waren
groot en soms moest ze genoe
gen nemen met een plaats op
het dak van een tre in. Ook de
overnachtingsplaatsen lieten
nog wel eens te wensen over.
Maar de volgende guesthou
ses durft ze zonder meer aan te
bevelen:
Mrs Khal id, 106 Pedlarsteeet.
Galle (fort): 'Direct aan de oce
aan, aan de rand van het door
Nederla nders gebouwde fort.
Kamers kraakhelder, muskie
tennet en ventilator aanwezig,
badkamer van alle gemakken
voorzien; zelfs handdoeken
zijn er, wat in Sri Lanka een
unicum is.'
Villa Ocea n Waves, Beach
Road, Tengalle: 'Vijf minuten

Be

minuten. Zee lucht is al goed
voor een mens, maar het gere
geld baden in zee verbetert je
conditie nog meer.

In het verleden streek er elke
zomer op Vlieland een Duitse
kolonie neer die het eiland als
een kuuroord beschouwde. In de
jaren twintig kochten Duitsers,
die geïnspireerd werden door
het gedachtengoed van een zeke
re dominee Paul Weber, een wo
ning op Vlieland. Later kocht
men nog vele andere huizen
aan. Geleid door een positief
christelijk geloof, trachtte men
de jeugd door baden, ba lspel en
gebed lichamelijk en geestelijk
weerbaar te maken. Door de
Tweede Wereldoorlog kwam er
een einde aan deze jaarlijkse mi
gratie. Hetgeen niet wil zeggen
dat de Duitsers het eiland daarna
links lieten liggen.

Rond 180 0 was het heel nor
maal om niet alleen een zee

bad te nemen. maar ook
om een flinke slok zee

water te drinken. Voor
de badgast of patiënt
de zee in loopt of
door een helper
wordt ondergedom
peld , moet h ij eerst
een glas zeewater

drinken. Na afloop
van het bad neemt hij

een tweede glas . Op Bor
kum bestaat die mogelijk

heid nog steeds ; in een
kuurhal aan het strand kan de

belangstellende zich aan een
Mu nvassertrinkkur onderwer
pen. He t ou de idee dat zout het
vlees voor bederfbehoedt. is hi er
kennelijk nog steeds springle
vend.

Op de fiets verke n ik de rest
van het stadje dat een zeer mo
derne indruk maakt. Veel wille
villa's . die allemaal een naam
dragen. Een hotel heet Knp
Hom , een nieuwbouwbuurt Mo
by Diek. Een tuinhek van walvis 
kaken herinnert aan het echte
maritieme verleden van het ei
land. Aan de rand van het be
woonde gebied staat de tweede
vuurtoren . deze is rood en lijkr
nog he t meest op een gehalveer
de Brandaris. Achter de duinen
ligt een fietspad, geen schelpen
paadje, zoals op onze waddenei
landen, maar een klinkerwegge
tje.

Het voert door lage bos scha 
ges, naar een kliniek voor huid
ziekten, een vliegveld en uitein
delijk naar de Kobbed ünen. een
naam die herinneringen aan Ter
schelling en Schiermonnikoog
oproept. Daar ligt op het blin 
kende stran d zomaar een stevige
bruine sch elp , die ik in Nede r
land slechts één keer eerder heb
gevonden. op Schier, na een
storm die twee dag en aanhield:
een noordkromp. Dit keer is
mijn zoon de gelukkige. Onz e
dag is weer goed. Wij hebben ge
lukkig geen modderbad of be
kers zeewater nodig om ons op
Borkum gelukkig te voelen.

Na dit dagje Borkum ben ik
vooral nieuwsgierig naar wat ik
op geheimzinnig klinkende ei
landen als luist, Norderney, Lan
geoog , Spiekeroog en Wange·
rooge zal aantreffen.

Vanaf 2 0 mei vaart er drie of vier
keer per dag een boot tussen de
Eemshaven en Borku m en VVo Een
dagretour kostJ 22.- (kinderen tol 4
jaar gratis, tot IJ jaar halveprij s).
Nadere infOrmatie: A.G Ems-Ne
derland, Borkumlijn, tel. 0596,
6026/ 6084,

FotoJacqutline Midava;nt .
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DUIT SL A N D

toch een probaat middel tegen
bederf? Toen men later ontdekte
dat er broom en jodium in zee
water zaten, werden de dokters
alleen maar in hun opvattingen
gesterkt. Zij bevalen de kuurders
aan om in alle vroegte of kort
voor zonsondergang een bad te
nemen. Wie bezweet was of een
volle maag had , moest niet te wa
ter gaan. Menstruerende vrou
wen dienden eveneens aan de
kant te blijven. Wie last had van
een onregelmatige cyclus, moest
juist wél een duik in de golven
nemen. Sommige dokters waren
namelijk van mening dat de re
gelmaat van de getijden een gun
stige uitwerking op de maandey
dus kon hebben.

Zonder vrees diende je de zee
in te lopen. Er waren ook bad
plaatsen waar bangelijke vrou
wen door een speciale badman
werden ondergedompeld. Op
he t moment dat een golf brak,
duwde hij haar hoofd onder wa
ter. Het bruuske onderdompelen
veroorzaakt een hevige schok.
Zoals staa l door vuur wordt ge
hard, zo wordt het lichaam door
kou gehard.

Elke dag en ige tientallen on
derdompelingen, en dat weken
lang , moet een positieve uitwer
king hebben op wie zwak van le
den is en lijdt aan bloedarmoede.
Dat schouwspel heb ik op Bor
kum niet gezien. Wel zag ik nu
en dan een ritueel dat ik ook heel
goed van de Nederlandse wadde
neilanden ken. Gehuld in een
badjas schrijdt een oude man of
vrouw op de vroege morgen of
tegen de avondval naar het
strand. Bij een oude vloedli jn
wordt de jas achtergelaten. De
een wandelt onverstoorbaar
rechtdoor en begint dan te
zwemmen. Een ander schept
handenvol zeewater over zich uit
en gaat dan kop je-onder. Lang
duurt het bad niet, hooguit tien

haar luxe en kwali jke dampen,
en liet zich door de golven
omarmen. Aan de kust zou de
stedeling eetlust en slaap vin
den; de ontembare kracht van de
zee zou hem harden. Wie zijn er
gezonder dan vissers? Niet voor
niets leven er op de waddenei·
landen zoveel krasse bejaarden!

De zee moest ook wel een
heilzame werking op het li
chaam hebben. want zout was

Craningen O

Ba/lrum Langeoog
No,d.,ney I .,Spiekeroog

k
Juist I I .

Bor urn I
I
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van het waddengebied. Onlangs
werd die verri jkt met het zeldza
me engevlekte koffieboontje,
een soort kauri , dat hi j op Vlie
land uit een hoop gruis te voor
schijn haalde. Borkum stelt ons
niet teleur: op het zand liggen
aardige horentjes en torentjes ,
zoals trapgevels , wenteltrapjes
en zelfs een pelikaansvoet.

Zowel Borkum als het buurei
land Norderney hebben zich ont
wikkeld tot kuuroorden. De Kur 
verwaltung is een machtig li
chaam op het eiland dat ook alle
VW·activiteiten onder haar hoe
de heeft. Niet alleen langs de
strandboulevard, maar ook el
ders op het eiland staan grote
witte gebouwen die de kwakke
lende medemens graag binnen
hun muren ontvangen. Wie pro
blemen heeft met de luchtwegen
of gebukt gaat onder reu
matische pijnen of lijdt aan
huidz iekten, kan in een kliniek
terecht voor een veelvoud aan
the rapieën. Men kan kiezen uit
diverse baden en massages.

Kenmerkend voor Borkum is
het grote aantal be jaarden in het
straatbeeld. Zij komen geregeld
uit he t inwendige van de gezond
heidscentra te voorschijn om
een wandeling langs de bran
ding te maken. Want waar het
opspattende zeewater zich met
de lucht vermengt, biedt zich
een gra tis ' Inh alationsku r' aan.
Het eiland beroemt zich op een
Hochseeklima en dat houdt in dat
de lucht een hoog percentage jo
dium en zout bevat.

Het geloof in de heilzame
werking van zeewater dateert u it
de achttiende eeuw. Op advies
van de artsen repte eerst de
bleekzuchtige aristocratie zich
naar de branding. Zij. die de
tucht van regelmatig werken
misten . hoopten in de woest e na
tuur weer krachten op te doen.
Men ontvluchtte de stad, met

dwang; ook de strekdammen
zijn van beton. Het schijnt dat de
kleurige strandhuisjes, die nu
nog kouweli jk en onbewoond
bijeen staan, op zomerse dagen
een gewild artikel zijn . Het com
fort van een dergelijk broeikasje
ontgaat mij. Gewoontegetrouw
inspecteer ik. samen met mijn
zevenjarig zoontje, de vloedlij
nen. Wij bezitten inmiddels een
verdienstelijke collectie schelpen

natuur in Nederland." Zo werd
aan Rijkswaterstaat de zwarte
piet doorgespeeld, een instantie
die alti jd al bezwaren had tegen
de kostbare onderhoudswerk
zaamheden op he t zand van Rot
turn. Men leze er Ik ben van Rot·
lum van Hendriks zuster Wiep
ke Toxopeus maar op na . Het is
een fascinerend relaas over stor
men, duinafslag, strandingen en
schi pbreuken. verdronken vee
en vooral over het zware werk
dat aan land en op zee verricht
moest worden. De voogd was
niet alleen in dienst van het Rijk,
lfrJ'.iI i iit'''-:t">'lRk-'">'r.1lldmntlré"
onbezoldigd ri jksveldwach-
ter, vuurto renwachter,
kustwachter. meteoro-
loog, vertegenwoordi-
ger van de
K_N.Z.H.R.M. , vogel-
teller, enige boer op
het eiland, schipper
van de boten en
hoofd van het gezin .
Daarnaast was hi j vis-
ser en jager. De eerste
Toxopeus zette konijnen
in de du intjes u it. die voor
de nodige afwis seling op het
menu zorgden, dat beheerst
werd doo r poffert, meelklont.
spekpa nnekoeken en andere
zware kost ("Als je hard werkt ,
moet je stevig eten ." schrijft
Wiepke). Aan het eind van de ja
ren zestig verdween het gezin
Toxopeus van het Rottumse to
neel. Maar over het eilandje zelf
is het doek nog niet gevallen.
Vrijwilligers doen hun uiterste
best het voor verder verval te beo
hoeden. Weliswaar zal Rottum
zijn oostwaartse wandeling naar
de afgrond blijven voortzetten,
maar de definitieve verdwijning
van het eiland zal deze generatie
niet meer hoeven mee te maken.

Vanaf het dek is niet te zien
dat Borkum als een boemerang
of een gekromde garnaal in zee
ligt . De boot volgt een zanderige
kustlijn die doo r eidereenden en
m eeuwen wordt verlevendigd.
Na een wadbaai volgt het mo
dern havenkwartier waar een ou
derwets dieseltre intje voor ver
der vervoer zorgt. Het spoo r leidt
linea recta naar de enige plaats
op het eiland, waar het grootste
deel van de bevolking (6000 zie
len) te vinden is. Al van verre
zijn twee vuurtorens, een water 
toren en enige spits en van kerk
torens zichtba ar. De oudste
vuurtoren is een somber zwart
geval in een groen perkj e dat
wordt omringd door witte ge
bouwen. Vanaf hie r loopt een
straat rechtstreeks naar de
strandboulevard die het dorp · op
Borkum spreekt men liever van
de 'stad ' - in een halve cirkel om
spant. Door middel van een radio
aal stratenpatroon. waaruit au 
to's worden geweerd. houden
cen trum en boulevard contact
m et elkaar. Op een relatief klein
oppe rvlak is zo een groot aantal
sjieke hotels, restaurants en win
kels geconcentreerd.

Aan de voet van de voorname
witte gebouwen die het gezicht
van de boulevard bepalen strekt
zich een strand uit dat zich hier
en daar tot een ware vlakte ver
breedt. Glooiende betonplaten
houden he t vloedwater in be-
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Een dagje Borku
chen. Borkum ligt zeer dich tbij
he t mi nst bekende Nederlandse
waddeneilandje Rollumeroog.
Tot mijn verrassing zie ik aan
bakboord een golvend lijntje op
de horizon dat in het trillende
licht schij nt te zweven. Een paar
jaar geleden was Rottum voorpa
ginanieuws toen bekend werd
dat Rijkswaterstaat geen rijs
houtschennen meer op het zand
zou neerzetten en er geen helm
meer wilde planten . De Dienst
was van mening dat de natuur
maar haar gang moest gaan. met
het voorspelbare gevolg dat de
"wanàèlenàe' eilancr,ès "~ltnlti

in de oostelijke diepe vaargeulen
zouden verdwijnen.

Die reden ering deugt uite r
aard van geen kant. Wanneer in
Nederland de natuur haar gang
mag gaan, dan zou Zeeland een
moddervlakte zijn en Hilversum
een bad plaats. Door zijn bezet
tingsactie van Rottu meroog wist
Hendrik Toxopeus, de zoon van
de laatste strandvoogd, de aan
dacht op dit oostelijke wadden
gebied te vestigen. Journalisten
lieten zich met snelle bootj es
naar het actieterrein brengen en
raakten ter plaatse meteen in de
ban van het weidse natuur
schoon.

Hendrik leidde de pers ron d
en haalde herinneringen op aan
de tijd toen het gezîn Toxopeus
hier nog de scepter zwaaide. Hij
is ervan overtuigd dat het gebied
met rijshout en helmgras behou
den kan blijven. Gebeurt er
niets , dan wordt het eilandje
weer de kale zandvlakre die het
honderd jaar geleden was .

"Ie kunt dit stukje na tu ur toch
niet zomaar laten verdwijnen?",
hie ld Toxopeus de journalisten
voor. "Er is immers al zo weinig

cleI

U kunt het bc<kje Bed l{ Brrokfast bes,ellen door
f 12.50 Ot'O' k maken opgironummu 1896 ten
~)(nne van Dagbladunie Rotterdam. onder vermel·
ding van Bed t{ BrraJifast. Zodra wijuwbetaling
gerrgiserrcrd ht'bbat, u.'Ordt ha bot'kje verstuurd

naarhetadres da:1o'CTmdd staatopde oversdtrijving.

bn

Bed & Breakfast

a

B et!
reokfost

a

LEZERS

In het vroege voorjaar van 1993 is Algemeen Dagblad begonnen
met Bed& Breakfast. In deze toeristische rubriek wordt elke week
een overzicht gegeven van B & Bsadressen uit de hele wereld. Veel
lezers stuurden hun favorieteadres met een wanne aanbeveling
naar ons op. Nog meer lezers knipten de rubriek uit om zelf een
Bed& Breakfast te bezoeken. Vooral die lezers heeft Algemeen

Dagblad hel boekje Bed & Breakfast gemaakt .
Een handige gids met een verzameling van
logeeradressen die in de loop der tijd in de
zaterdagbijlage Toerisme zijn gepubliceerd.

Door Cernt Jan Zwier

Borlc:um gefotografeerd boven de Noordzee. Op de achtergrond het wad.
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Z
OW EL NEDERLAND ALS
Duitsland bezit een kroon
van waddeneilanden. Na

Rotturn volgt nog een hele rij ei
landen die bij het Nederlandse
publiek tamelijk onbekend zijn:
Borkum. Juist, Nordemey, Bal
trum, Langeoog. Spieke toog en
Wan gerooge. Het aardige is dat
de eilanden, ondanks alle ge
meenschappelijke elementen,
een eigen gezicht hebben . Bor
kum, het meest westelijke ei
land, is het grootste van de Ost
friesische Insein. Het ligt slechts
tien kilometer bu iten de Neder
landse kust. De veerboot, die
drie keer per dag vanuit de Gro
ningse Eemshaven vertrekt.
brengt de passagiers in vijftig
minuten naar Duits grondge
bied . Dat is een stuk korter dan
de overtocht vanuit Harlingen
naar Vlieland ofTerscheHing.

Op de kaart van Groningen en
Oostfriesland. die in de wachtka
mer van de rederij is opgehan
gen, is te zien dat de meeste

_) Duitse eilanden, net als de Ne
_ ~ derlandse. een smalle, langge

rekte vorm hebben. Borkum ziet
J er evenwel anders uit: het lijkt

nog het meest op een boeme-
_ rang of een gekromde garnaal.

Een buitenkant van zand en dui
nen omsluit een agrarisch bin
nengebied van polders en kwel 
ders. Onder de passagiers bevin 
den zich veel oudere me nsen.
Voelen zij de magneetkracht van

:: het kuuroord Borkum? Of wee r
spiegelt hun leeftijd hun sociale

-r positie als eeuwige recreant ?
Aan boord storten alleen de jon
geren zich op de appeltaart, de
aardappelsalade en de braad
worst. Het is of de kree t op de
menukaart - 'Seelu ft mach t Ap
petit! ' - alleen tot hen gericht is .

.=. De tekst op deze kaart is in twee

.r talen gesteld, al loopt de verta 
ling niet altijd even vlot; zo is het

J z ich aan boord gemoedelijk maken
beslist geen correcte weergave
van es sick an Bord gemütlich ma·
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