
(1) Ik draag dit verhaal in dankbare herinnering op aan mijn kameraden en toenmalige 
chiroleiders, Vic en Lode. Beiden overleden helaas in 2013, elk na een slepende ziekte. 
 

OP  VAKANTIE  … 

Jef  ELSEN 

Vooraan in het nieuws staan de overstromingen en het noodweer in België, 
Nederland en Duitsland. Erg getroffen zijn een aantal Luikse gemeenten, Moelingen, 
het Maasland, de vallei van Demer-Gete-Velpe, Nederlands-Limburg, Nordrijn-
Westfalen, Rijnland-Palts, …  
 

Dit dramatisch weer deed me terugdenken aan de meerdaagse fietstocht van meer 
dan 400 km, die we in de zomer van 1964 maakten met onze Chiro-kameraden Vic en 

Lode  (1)  naar de Voerstreek, Monschau, de Rursee, het Eifelgebergte, de vallei van 
de Ahr, de Rijn en Nederlands-Limburg. 
Onze fietsen waren zwaar bepakt en bezakt. We sleurden niet alleen een tent en 
slaapzakken mee, maar ook reserve-kleding en proviand voor enkele dagen. Die keer 
hadden we geen geluk met het weer. Het regende voortdurend pijpenstelen. We 
waren wel gekleed op het regenweer, maar op de duur was onze bagage druipnat en 
er was geen gelegenheid om onze natte kleding echt te drogen. 
 

DE  FIETSTOCHT 
Na een moeizame klim over de Hallembaye en een afdaling naar Wezet (Visé), 
kwamen we toe op onze eerste overnachtingsplaats, de camping van de familie 
Walpot langs de snel stromende Berwijn te Moelingen (Voeren). 
 

(Soms beleef je in de 
loop van jouw leven de-
zelfde plaatsen op een 
andere wijze. Tussen 
1995 en 2002 had ik 
mijn werkplek in Voeren, 
in het Vlaams Cultureel 
Centrum “De Voerpoort” 
... en dat lag dichtbij de 
inmiddels opgedoekte 
camping. Ook toen trad 
de Berwijn al buiten zijn 
oevers en liepen de 
kelders van “De Voer-
poort” onder water.)  
 

De volgende tocht bracht ons via het schilderachtige Monschau naar de Rursee, een 
binnenmeer. Daar stak plots een stevige storm op. Het zeil van onze tent flapperde 
wild in de wind, zodat we met veel moeite de tent geankerd kregen. Koken diende 
dan ook binnen in de tent te gebeuren. Maar toen we met het methanolvuurtje onze 
oplossoep (in de volksmond “lui wijvesoep” genoemd) wilden opwarmen, bleek dat 
vuurtje niet meer te functioneren. Wij hebben dan geprobeerd de soep toch nog 



warm te krijgen, door methanol te verbranden in het dekseltje van een schoenblink-
doos. Pas later zouden we ontdekken dat methanoldampen in een gesloten ruimte 
uiterst giftig zijn en zelfs tot blindheid kunnen leiden … 
 

De volgende dagen maakten wij er een gewoonte van om minstens één keer per dag 
warm te gaan eten. Meestal stond “Worst mit Bratkartoffeln” op het menu. 
 

DRUIPNAT  OP  ZOEK  NAAR  EEN  DROOG  DAK 
Via Altenahr kwamen we in Bonn terecht. Omdat het maar bleef regenen, besloten 
we de trip naar Keulen (Köln) per boot te maken langs de Rijn (ongeveer 30 km). Op 
die boot konden we tenminste schuilen tegen de regen. 
 

Rond 18 uur meerden we aan in het volle centrum van Keulen. Maar de eerst-
volgende camping bevond zich nog minstens 20 km verder. En het bleef regenen. Wij 
hadden allen behoefte aan een echt bed en een droog dak boven ons hoofd. Dus 
besloten wij een hotel op te zoeken. Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Wel vijf hotels meldden ons dat ze volzet waren. En een vrouwtje waaraan we de weg 
vroegen naar een jeugdherberg, reageerde paniekerig: “Ich weiss nicht !”. 
 

Toen realiseerden we ons plots hoe wij er uit zagen: verkleumd, als verzopen katjes in 
een doorweekte regencape, met een regenmuts op het hoofd, in korte broek, met 
een zwaar beladen fiets aan de hand, …  

 

We parkeerden onze fietsen in een rustig steegje. En we wisselden er onze 
regenkleding met de stadskledij uit onze bagage (gelukkig waren er hierbij geen 
toeschouwers !). En wonder boven wonder: al in het eerstvolgende hotel, “Zum 
Grossen Schoppen”, hadden we succes. “Parken Sie das Auto in der Garage”. De 



verwondering bij de hoteluitbaters was groot toen wij onze fietsen ophaalden in het 
steegje en parkeerden in de garage. 
 

OP  HOTEL 
Wij kregen een kamer toebedeeld met een groot dubbel bed en een eenpersoons-
bed. Er was zelfs radio op de kamer. Voor ons een ongekende luxe. Omdat we 
gewend waren samen te slapen in de tent, gebruikten we alleen het grote bed en 
lieten het enkel bed onbeslapen. ’s Morgens wachtte ons een uitgebreid buffet, 
waaraan we ons ruim tegoed deden, of  – zoals Vic het uitdrukte –  “We aten ook 
voor de honger die nog moest komen”. 
 

Maar daarna moesten wij de rekening betalen voor ons verblijf. Wij hadden echter 
onvoldoende Duitse Marken op zak. (In Duitsland moest toen nog cash worden 
betaald in Duitse Marken.) Eén van ons mocht op de bank geld gaan wisselen. Die 
opdracht werd toevertrouwd aan Lode omdat hij het best Duits sprak. Maar de 
andere twee moesten aan tafel blijven zitten, onder het waakzaam oog van de 
hoteleigenaar. Het werden zeer lange minuten. Bijna twee uur later, kwam Lode ons 
eindelijk uit onze benarde positie bevrijden. Hij had heel lang moeten zoeken om een 
bank te vinden die cash geld in Duitse Marken aan Belgen wilde beschikbaar stellen. 
 

GEEN  ZATTE  DUITSERS 
De laatste nacht kampeerden wij op een camping bij Valkenburg. In de cafetaria van 
de camping bouwden wij een klein feestje. Op de jukebox draaiden wij steeds weer 
dezelfde twee nummertjes: “Junge komm bald wieder” van Freddy Quinn en de 
instrumentale tophit van dat moment, “Lesson One” van Russ Conway. 
Later in de tent, heb ik mijn maten moeten aanmanen om het wat rustiger aan te 
doen en niet steeds weer diezelfde deuntjes te blijven meelallen. 
Uiteindelijk zette dit argument aan tot stilte: “We zijn toch geen zatte Duitsers !”. 

 


