City Bar: de plaats waar Ad Lansink de kunst(enaars) leerde kennen
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In het verleden (1934) ligt het heden (2009), in het nu
wat worden zal (2034?)
HERINNERINGEN
BIJ DE 75E VERJAARDAG
VAN JO SAMSON
CITY BAR: DOMEIN VAN KUNSTENAARS EN ......

Toeval bestaat niet, volgens Han Klinkhamer.
De kunstenaar uit Meden vindt dat ‘het’ je
toevalt. Genade of inspiratie. Toeval bracht
mij in 1972 in de City Bar. Genade? Ja, want
het werd de blijvende kennismaking met
kunstenaars en met Jo Samson.

Penningmeester
van ‘t SchӦlleke

Vervolg op pagina 2

Hoe heb je eigenlijk in Nijmegen allerlei kunstenaars
leren kennen, vroeg Andreas Hetfeld mij toen we na een
bezoek aan het Stadhuis naar Cafe Goossens trokken. Het
HET SCHӦLLEKE: EEN ECHTE VISCLUB
De City Bar was in de zeventiger jaren ook het kroegschilderij van Rob Terwindt hing er nog. Daar, zei
ik, wijzend op het grote doek van Rob.
clublokaal van Het Scholleke’, de door Jo
Vervolg op pagina 3
Samson opgerichte visclub, die statutair slechts
vijf leden telde, plus een erelid. Dat Cees
Bosch soms sponsorde deerde niemand.

Vervolg op pagina 5

FIETSEN: EEN VORM VAN AFTRAINEN

De veelkleurige stamgasten van de City Bar
zullen nooit bevroed hebben, dat Jo Samson,
de beminnelijke maar soms ook strenge
eigenaar van de City Bar zich zou bekeren tot
een lange afstandsfietser, die in geel jack zelfs
Rome met gemak zou halen.
Vervolg op pagina 7

De City Bar vierde af en toe
carnaval. Zo ook in 1978 toen Ad I
Prins van Knotsenburg was.

Vervolg pagina 4

De ene uitspraak is de andere niet (maar wel leerzaam)
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City Bar: Domein van Kunstenaars, Journalisten
en andere ‘Lief ’hebbers
Marie Josee Ceulemans nam mij mee naar
de City Bar op carnavalsmaandag 1973 na
mijn eerste
kennismaking met het
Nijmeegs carnaval. Frans van Mierlo, de
chef van de stadsredactie van De
Gelderlander, had Henk Bergamin en mij
uitgenodigd om met de redactie van de
krant carnaval te vieren bij de Nijmeegse
Jokers in het Oude Weeshuis. Aanleiding
was de switch die we aan het maken waren
in de plannen voor de herbouw van de
Benedenstad. Henk, Else, Ans en ik gingen
in nieuwe kielen maar ook met enige vrees
op de uitnodiging in. Het ijs brak snel dank
zij Willie van Gemert en Hein Graat. Ook
Harrie Janssen liet zich niet onbetuigd.
Tegen middernacht brak een opstootje uit,
reden voor bijna alle gasten het pand te
verlaten. Henk, Else en Ans verkasten met
Nol Smits naar ‘t Swerte Schaop in Erica.
Marijke Drewes en Marie Josee vroegen mij
mee op zoek te gaan naar Louis Frequin,
die bij de Berggeiten zou vertoeven. Ik
stemde toe, maar de dames wensten wel een
tussenstop in de City Bar. voor we in mijn
MG naar Berg en Dal reden. Bij
terugkomst in Nijmegen zei Marie-Josee:
kom vrijdag naar de City Bar.
BIJKANTOOR VAN DE GELDERLANDER

Aldus geschiedde. Al snel bleek waarom het
cafe van Jo Samson het bijkantoor van De
Gelderlander werd genoemd. Tal van
bekende en (voor mij toen) onbekende
journalisten vierden daar het - soms te
vroege - einde van de werktijd. Zelfs Louis
Frequin liet zich af en toe zien. Wil Kester
was vaak aanwezig, net zo als Rob
Hoogveld, de rasechte Nijmegenaar, die
later chef van de stadsredactie zou worden.
Ook de zetters van de krant droegen
regelmatig mee aan de omzet van het

‘bijkantoor’, vooral wanneer er iets te
vieren viel. Max de Bok, de parlementaire
chef van de krant, kwam af en toe naar
Nijmegen om zijn collega’s uit de eerste
hand zijn politieke verhalen te laten horen.
Na mijn intrede in de Tweede Kamer bleek
gedeelde smart halve smart, hoewel wij ook
regelmatig de ruzies in het Haagse
Nieuwspoort naspeelden voor een verrast
publiek.
BROEDPLAATS AVANT LA LETTRE

De kunstenaars, die met de regelmaat van
een niet gelijk lopende klok de City Bar
bevolkten, hebben de grootste indruk op
mij gemaakt, een indruk die van blijvende
invloed zou zijn op mijn belangstelling voor
het werk van de beeldende kunstenaars uit
Nijmegen en naaste omgeving. Jan
Boekhoorn had ik op de kunstmarkt rond
de Sint Steven ontmoet. En Harrie Gerritz
had ik via zijn broer Albert benaderd om
een monotypes in de wacht te kunnen
slepen. Maar alle andere kunstenaars uit
het Rijk van Nijmegen heb ik in de 70-er
jaren leren kennen in de City Bar. Ik noem
de namen van Rob Terwindt, Harry van
Kuyk, Oscar Goedhart, Ed van Teeseling,
Nel Linssen, Kees Raymakers, Gertjan van
Ostende, Klaus van der Locht, Theo
Elfrink, John Slippens. De kunstenaars
waren soms lijfelijk aanwezig. Maar hun
doeken en tekeningen sierden de wanden
van de City Bar, naar verluidt omdat enkele
kunstenaars hun rekeningen in natura
betaalden. Jo Samson had daar geen
probleem mee: hij hield niet alleen van
kunstenaars maar ook van wat zij schiepen.
Rob Terwindt wist een van zijn grotere
schilderijen zelfs bevestigd aan het plafond:
een koninklijke figuur hield daar vanuit de
hoogte zijn drinkebroers (en zusters) in de

(Each Friday at 17 hour) It’s Beer O’Clock (Oud Engels gezegde)

In de City Bar
gebeurde van alles:
diepgaande
gesprekken, pittige
schaakwedstrijden,
leuke kranteborrels,
felle flipperkasterij,
bizarre
stamtafeldansen,
zelfs carnaval dank
zij Ad I,
voorzingen en
napraten en bovenal
(veel) bier drinken.
Het was de
ontmoetingsplek
voor kunstenaars,
krantenlui,
studenten,
middenstanders en
enkele politici. En
van good old Jacques
van Swelm, die zelfs
uit het ziekenhuis
ontsnapte om in de
kroeg te kunnen zijn.
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Het kroegschilderij van Rob Terwindt toont niet
alleen een tamelijk dwarse doorsnede van de
stamgasten maar levert ook een mooie impressie
van de sfeer van Nijmeegs bruinste kroeg.
HET KROEGTAFEREEL VAN ROB TERWINDT

Rob Terwindt kreeg in 1976 van Jo
Samson de eervolle opdracht om de City
Bar en zijn gemêleerde inhoud op doek
vast te leggen. Rob zette zich vol overgave
aan het schilderen van de figuren die hij in
de kroeg regelmatig ontmoette. Dat
journalisten als Harrie Janssen, Rob
Hoogveld, Wil Kester en Jan van Leeuwen
op de voorgrond staan is louter toeval, net
zo als de plek van de andere stamgasten
van de veelkleurige City Bar. Rob voegde
mij als laatste stamgast toe in de hoek
rechts onder Jan van Teeffelen, Ik herinner
mij hoe Rob onder jazzmuziek van Boy
Raymakers mij portretteerde. Toen ik in
de spiegel mijn gezicht niet meer zag
bewegen wist ik dat Rob de laatste hand
aan het doek had gelegd.
VAN CITY BAR VIA BIESSELS NAAR GOOSSENS

Vele jaren sierde het kroegtafereel een van
de wanden van de City Bar, tot Jo Samson
besloot zijn befaamde café te verkopen aan
Louis Claus. De nieuwe uitbater bouwde
het café om tot een klein ‘grand café’: ‘De
Blonde Pater’. Het schilderij werd tijdelijk
afgestaan aan Koos, Jo’s jongste broer en
eigenaar van Café Biessels, waar de op het
doek verenigde stamgasten van de City

Bar zich troffen voor de eerste
reünie op 30 mei 1992. Jo
Samson nodigde namelijk na de
verkoop van zijn café om de vijf
jaar alle afgebeelde stamgasten
uit om onder het schilderij
herinneringen op te halen aan
vroegere tijden. De tweede en
derde reünie vonden overigens
plaats in Café Goossens, dat het
kroegschilderij bij het vertrek van
Koos van de Grote Markt in
bruikleen had ontvangen. Weijert
van Zandwijk slaagde er ondanks
de beperkte ruimte de reünisten in 1997,
2002 en 2007 (zie foto rechts boven) op de
gevoelige plaat vast te leggen.
UITEINDELIJK THUIS OP DE WAALKADE

In 2007 werd het bruikleen beëindigd. Jo
Samson wilde weer elke dag genieten van
het doek, dat de herinneringen aan zijn
City Bar levend houdt. Rob’s mooie doek
is niet meer te bewonderen door toevallige
voorbijgangers op de Grote Markt. De
stamgasten van weleer hoeven niet langer
aan de bezoekers van Café Goossens uit te
leggen waarom zij sinds 1979 zo veel (of
weinig?) jaren ouder zijn geworden

Ton Binnendijk, Annemiek
van Woerden, Jan van
Teeffelen, Thomas Notermans
en Ad Lansink
Jo Samson, bescheiden
op de achtergrond

Beter een stuk in de kraag dan tien in de krant (Ad Lansink - 2002 - Nieuwspoort Nieuws)
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1978 : Jo Samson krijgt de Prinsenonderscheiding van Prins Ad I
AD I: PRINS VAN KNOTSENBURG 1978

Toen ik op de Carnavalsmaandag van 1973
tegen middernacht een korte tussenstop
maakte in de City Bar - daartoe met enige
overtuiging aangezet door Marie Josee
Ceulemans en Marijke Drewes - kon ik niet
bevroeden dat ik enkele jaren later gevraagd
zou worden om Prins van Knotsenburg te
worden. Theo Draat, voorzitter van de
Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen
(SOCN), had mij al in 1975 benaderd, maar
ik had zijn verzoek vriendelijk afgewezen.
Een stadspoliticus en Prins Carnaval: dat
kon niet (dacht ik toen). Twee jaar later
kwam hij met dezelfde vraag, tijdens de
afscheidsreceptie van Louis Frequin. Of de
sfeer er toe deed, weet ik niet meer. maar ik
antwoordde positief op zijn vraag. De
aanhouder won. En spijt heb ik nooit gehad.
STRENG PROTOCOL

De strakke regels van de SOCN stonden niet
toe, dat Prins van Knotsenburg tijdens de
carnavalsdagen een café bezocht. Zelfs de
eigen stamkroeg was eigenlijk verboden
terrein. Alleen de bij de SOCN aangesloten
car navalsverenigingen en andere
‘geloofwaardige’ instanties - zorginstellingen
bij voorbeeld mochten rekenen op de komst
van de Prins van Knotsenburg. Na enig
aandringen kreeg ik toestemming op op
carnavalszondag - het was 5 februari 1978 -

na de Carnavalsoptocht de City Bar met een
bezoek te vereren.
PRINSENORDE VOOR JO EN JACQUES

Bij de prinselijke bezoeken aan verenigingen
worden een of meer verdienstelijke
carnavalisten naar voren gehaald om de
prinselijke onderscheiding te ontvangen. Die
aardige gewoonte hield ik ook vol in de fraai
versierde City Bar. Onder de toejuichingen
van de stamgasten en ander publiek riep ik
uitbater Jo Samson en stamgast Jaques van
S we l m n a a r vo re n . Z i j
ontvingen op de meest
protocollaire wijze mijn
ronde Prinsenonderscheiding.
Met een veelstemmig ‘Al mot
ik krupe’ werd de
plechtigheid besloten.Jacques
van Swelm, Nijmeegs
grootste bonhomien, en een
100% stamgast van de City
Bar, zou helaas enkele dagen
na het carnaval overlijden. Jo
Samson en zijn trouwe
gasten bewaren ongetwijfeld
goede herinneringen aan
deze
bijzondere
en
aimabele Nijmegenaar, telg
uit een zeer bekend
slagersgeslacht.

De kwaliteit van de foto
van de onderscheiding
van Jacques van Swelm
laat te wensen over.
Niettemin is de
ontroering van de oude
Jacques zicht- en
voelbaar.

Er is geen aangenamer val dan carnaval. Je valt namelijk naar boven (Toon Hermans)
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Het SchӦlleke, een bijzondere visclub, met
de Grevelingen als jachtterrein
Het moet in 1975 geweest zijn, toen Jo
Samson mij op een van de vrijdagen die
ik vanaf vijf uur in de City Bar
doorbracht, vroeg of ik erelid van ‘Het
SchӦlleke’ wilde worden. Hij vertelde me,
dat de visclub bij Koninklijk Besluit d.d. 3
j u l i 1 9 7 4 , n r. 9 7 o f fi c i e e l w a s
goedgekeurd. Dat was kennelijk een
mooie aanleiding om de mogelijkheid, die
de statuten boden, daadwerkelijk in te
vullen. Het voorlopige bestuur telde vier
leden. De leiding was in de kunstzinnige
en dus vertrouwde handen van voorzitter
Rob Terwindt, secretaris Harry van Kuyk
en penningmeester Jo Samson. Bolle Jan
(Sluyk) was gewoon bestuurslid met
voldoende viservaring. Van de gewone
leden herinner ik me alleen de naam van
Appie Slechte, die jaren later Appie S. is
gaan heten omdat hij op ongebruikelijke
wijze viste in andermans domein. Op
mijn vraag wat de functie van een erelid
inhield was het antwoord: af en toe mee
op vistocht naar de Grevelingen.
DE MAN MET DE SCHUP

Lang nadenken was niet nodig: ik stemde
toe in het erelidmaatschap ondanks het
besef, dat ik geen bijdrage zou kunnen
leveren aan een g rote visvangst.
Gewapend met een camera trok ik met
de echte vissers naar Ouddorp waar

schipper Brinkman met zijn fraaie boot
klaar lag voor wat elke keer een geweldige
belevenis zou worden. Cees Bos was soms
ook van de partij, onder meer omdat hij
zijn Westfalia busje gratis ter beschikking
had gesteld. Ik mocht zijn visgerei lenen,
omdat Cees - kroeg- en koppelbaas
tegelijk - besloten had in de kajuit de roes
van de vorige werkdag uit te slapen.
Harry van Kuyk leerde mij een hengel
g e b r u i k e n , t e r w i j l Jo S a m s o n
onverstoorbaar bleef vissen. Bolle Jan
deed vrijwel altijd kalm aan. Wanneer de
vangst tegen viel, moest de man met de
schup bijspringen. En dat deed hij ook
zodat de leden van ‘t SchӦlleke meestal
met een behoorlijke opbrengst het
thuisfront tevreden konden stellen. De
visafslag in Ouddorp bracht soms ook
uitkomst. Ik herinner me het grootse
gebaar waarmee Cees Bos op een van
de tochten de voorraad aan gevangen
vis zomaar liet aanvullen tot een
onwaarschijnlijk grote opbrengst.
Diezelfde Cees Bos sliep ook op de
terugweg naar Nijmegen tot hij
plotseling, een paar honderd meter voor
de Bernisser Molen wakker werd, en
luidkeels riep: Stoppen: eerst wat eten.
SCHOLLEN TIKKEN

Bij een van de vistochten was de vangst
The sea has fisch for every man (Engels Spreekwoord)

Jo Samson met schol, en met
Cees Bos: een beroemde
stamgast uit de jaren 70. De
befaamde koppelbaas liet zijn
geld gemakkelijk rollen, bij
voorbeeld als Sinterklaas, die
op een ezel jong en oud
vermaakte. De berijder en de
ezel tankten vervolgens bij in
de City Bar.

KUNST EN KROEG - ‘T SCHӦLLEKE

Een eenvoudig beeldrijm: een slapende Cees Bos en de reddingsgordel van Schipper Brinkman
zo omvangrijk dat de trotse vissers besloten
om bij terugkeer in de City Bar een
schollentikwedstrid te organiseren. De
schollen werden uitgestald op de bar,
waarna naar analogie van het bekende
eieren tikken de schollen tegen elkaar
werden uitgespeeld. Vastpakken bij de
staart, en dan de koppen tegen elkaar. Wat
de gein hiervan was ontging mij. Maar ik
deed wel mee tot ik besloot om het
merkwaardige tafereel op film vast te leggen.
De film is slechts een keer vertoond: tijdens
het Open Atelier van Harry van Kuyk. De
secretaris van Het SchӦlleke had tijdens de
vistocht laten zien, hoe hij schollen leerde
zwemmen. Reden genoeg om de verbaasde
kijkers te confronteren met enkele vreemde
belevenissen van Het SchӦlleke.
VERS GEBAKKEN SCHOL

De leden en gasten van Het SchӦlleke
bewaren hoogstwaarschijnlijk de beste
herinneringen aan de vers gebakken
schollen, die schipper Brinkman halverwege

de vistocht in de kajuit of op het dek
opdiste. Nergens smaakte de schol zo lekker
als midden op de Grevelingen, ook wanneer
de vis niet met de eigen hengel aan boord
was gehaald.
EXIT VISCLUB CITY BAR

Het is mij als erelid ontgaan wanneer ‘t
SchӦlleke is opgehouden te bestaan. De
Hengelsportvereniging ‘Het SchӦlleke’ - zo
luidde de officiële naam- was opgericht voor
de tijd van 29 jaren. Op 24 april 2003 zou
de vereniging ophouden te bestaan. Maar
een tussentijdse ontbinding was ‘te allen
tijden’ mogelijk, ‘wanneer twee derden van
het aantal stemgerechtigde leden zich
daarvoor zouden verklaren’. Overigens heeft
bij mijn weten nooit een echte
opheffingsbijeenkomst plaats gevonden. Van
het lid Appie S. is nooit meer iets vernomen.
De leden-kunstenaars gingen ieder hun
eigen weg. Met Bolle Jan heb ik nooit meer
over Het SchӦlleke gesproken, met Jo
Samson af en toe. Wat resten zijn de
herinneringen aan een bijzonder maar zeer
tijdelijk genootschap van visvrienden. Plus
enkele foto’s en filmbeelden, waarvan niet
vast staat of de Stichting Nijmegen in Beeld
er belangstelling voor zou hebben. Vandaar
dit korte hoofdstuk in Krant en Kroeg.
Schipper Brinkman rust uit
Harry leert schollen zwemmen
Nol houdt zich staande
Ad in de weer met aas, Jan kijkt toe

De visch bemint het vocht, en wil wel drymaal swemmen (J. Six van Chandelier - 1657)
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Is er Leven na de Kroeg?
Ja, zeker: Lopen, Fietsen (en Bridgen)
DE VIERDAAGSE ZELF BELEVEN

Wie gedacht zou hebben, dat Jo Samson na
het beëindigen van het commerciële
kroegleven zich zou gaan vervelen, weet
intussen anders. De Inter nationale
Vierdaagse Afstandsmarsen hadden al
eerder zijn belangstelling getrokken, vooral
als toeschouwer die in de middaguren
voldoende tijd vond om bevriende en
vreemde lopers de beste wensen mee te
geven, wanneer zij door de Nijmeegse
binnenstad trokken. Zelf herinner ik me,
dat Jo mij in de van Welderenstraat bier
aanreikte, wat mij op jaloerse blikken van
andere lopers kwam te staan. Het meedoen
aan de Vierdaagse is inmiddels verleden
tijd. Maar dat neemt niet weg, dat Jo zijn
enthousiasme voor de stugge wandelaars
niet onder stoelen of banken steekt. Het
tijdelijke terras, dat Ger Leenders elk jaar
inricht op de hoek van de Gerard
Noodstraat mag dan ook regelmatig Jo
Samson als (bier drinkende) gast begroeten.
Het tappen laat hij aan Gerard van
Groningen of Ad Lansink over.
FIETSEN DWARS DOOR EUROPA

Over lange afstanden gesproken: Jo Samson
heeft met zijn Annemiek aanzienlijk langere
afstanden op de fiets afgelegd dan te voet
t i j d e n s d e V i e r d a a g s e . Ro n d d e
eeuwwisseling raakte hij zozeer verslaafd
aan de fiets, dat hij met Annemiek op zijn
gemak Gibraltar haalde, een enorme
prestatie, die vriend noch Vijand (hoewel Jo
nauwelijks vijanden heeft) hadden
verwacht. De enige uitzondering was en is
Harry Janssen, die Jo en Annemiek tot in
Zuid Nederland vergezelde, en ook de
slotetappe van de terugtocht meemaakte.
Hij wist dus wat Jo en Annemiek in hun
mars hadden, wanneer zij eenmaal besloten

hadden op de
fiets er op uit te
t re k k e n . G e e n
wonder dus, dat
Harry Janssen in
2
0
0
0
onmiddellijk ja
zei op het
voorstel om in
2001 samen naar
Rome te fietsen.
Even dreigde een
probleem omdat
Annemiek Jansen
vanwege haar
werk niet in de gelegenheid was de tocht
naar Rome mee te maken. Jo en Harry
hadden snel een oplossing gevonden. Zij
wisten, dat Ans Lansink ook verzot was op
fietsen, meer dan haar echtgenoot, die
trouwens ondanks zijn pensionnering nog
allerlei werk om handen had. De ploeg van
de ‘Romefietsers’ was dus snel gevormd. De
voorbereidingen werden al voor de
jaarwisseling ter hand genomen. Weinig of
niets werd aan het toeval overgelaten. Zelfs
de thuisblijvers en de ophalers werden in de
voorbereidingen betrokken.
WIJ GAAN NAAR ROME

Op 20 april 2001 was het dan zover. Om
klokslag drie uur vetrokken de Romefietsers
naar Gennep, de eerste etappe van wat
geen Vier- maar een Veertigdaagse zou
worden. Bijna 1900 km werden in een mooi
tempo afgelegd. Het dagboek van Harry
Janssen gaf na terugkomst een goede
indruk van de plezierige en mooie kanten
van de fietstocht. Ontberingen hebben de
Romefietsers ook gekend: wind en regen,
klimmen en dalen - vooral in Toscane,
maar ook in Oostenrijk . De talloze foto’s

Als de Sodemieter op weg naar de Sint Pieter (Anoniem bij de start)

Het gedicht van Ben
Nu U de fietstocht gaat
aanvaarden,
Zal men gaan over
heuvels en dalen,
Op het Pietersplein
aangekomen,
Zult gij daar de Paus
tegenkomen,
Hij zal U nogmaals
bedanken,
Voor de bloemen en
planten,
Dan pas zult U
terugdenken
Aan deze zware rit,
Waarop jullie de woorden
zullen zeggen,
Dit hebben wij toch maar
geflikt,
Een goede tocht
En veel plezier
Wij zien jullie graag weer
terug, maar dan hier
Ben Schierboom
20 april 2001

KUNST EN KROEG : OP NAAR 2034?
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Conclusie
Er is volop Leven na de Uitbaterij
Op naar de volgende Lustra
voor een groot deel gebundeld in het
boek ‘Wij gaan naar Rome’, dat ik op
basis van Harry’s dagboek heb
mogen samenstellen. Dat de redactie
van dit in achtvoud gedrukte boek ook de ophalers Johan en Joke
Wellner, en Han en Marian Smits
kregen een exemplaar - waarschijnlijk
meer tijd heeft gekost dan de
werkelijke duur van de fietstocht
deerde de samensteller niet. Per slot
van rekening was het voor het
t h u i s f ro n t e e n g ro t e v re u g d e
genoegen om te weten, dat de
Romefietsers een prachtig doel
hadden weten te bereiken.
ONTROERING OP SINT PIETERSPLEIN

Over het doel gesproken: de
aankomst bij de Sint Pieters is voor
de Romegangers een emotionele
gebeurtenis geworden. Nog altijd
spreken Jo, Annemiek, Ans en Harry
van een geweldige belevenis, een
moeilijk te evenaren prestatie. Zij zien
- d at s t a at va s t - m e t g ro t e
dankbaarheid terug op hun prestatie,
die in grote eensgezindheid en
vriendschap werd volbracht.
OP NAAR 2034?

Op naar 2034? Dat is natuurlijk een
vermetele vraag, voor Jos Samson
maar ook voor de samensteller van
deze krant, die over een week ook de
75 vol maakt. Hoe dan ook: nog vele
jaren, in goede gezondheid.

"

Tekst en samenstelling: Ad Lansink ; 30 mei 2009

De Romefietsers verlaten
het station in Bludens:
het ultieme bewijs, dat een
overigens betrekkelijk klein
aantal kilometers niet per
fiets is afgelegd. Jo en Ans
laten zien, dat de treinreis
niet als een ontbering werd
gezien. datzelfde gold
uiteraard voor de
boottocht van Koblenz naar
Baccharach. De prestatie is
er niet minder om.
Integendeel.

