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ifa een ,aar van ploeteren aaxi we inze lagere—
schooltild besluiten met een tweedaagse reis,die
ons gelegenheid geeft om veel,waarvan we gele-zen
en geleerd hebben,zelf te gaan aan ouwen.

.We vertrekken ? .morgens als vroeg en Zijn allen
present DI KWART VOOR ZEVEN. De bus brengt ons
clan in de richting Moerdijk. Duidelijk is •te zien
ht verschil in landschap in zuidelijke richti.ng
en de landerijen in noo±dwest-Brabe.nt.Op de klei
zien we de bekende gewassen te velde staan, Dit
noordwestelike deel van N.Brabent is door de wa
tersnood van 1953 geheel ondergelopen.
Halverwege de Moerdijkbrug is een bronzen beeld
aange’racht,dat de verbinding van noord en zuid
symboliseert. Duidel-’ik zien we de rietcultuur op
de grienden, de kribben, het basalt van de dks-
glooiingen en de Dordtse Kil.De grote weg gaat
nu verder over het Eiland van Dordrecht en in de
stad zelf gaan we het standbeeld opzøeken van de
gebroeders Jan en Cornelis de Witt.
Een grote brug leidt ons dan over de splitsing
Beneden—Merwede/Oude Maas/Dordtse Kil.
Aan het einde van het brugiaduct rijden we op
Zjselmonde p Rotterdam af. Rechts zien we aan
de horizon de scheepswerven langs de Noord,ter—
wijl dicht langs -de weg enige aardolie—winplaab
3en te zien zijn.Langs het stadion gaan we door
de Maastunnel en langs de snelweg dwars door d
eerste handelsstad van ons laid.Zodra ede SchieJ
zijn gepasseerd zoeken we het Zuîdhollandse laag-
land op en we kunnen daar duidelijk de leagele
.en polders zien liggèh met de boezem,het lage --

poderpeil,de-gemalen,het laagveen met uitslui
tend veeteelt.Langs de liiirifabriek,do Porceleyne
Fles en de Technische Hogeschool komen we in de
oude stad Delft met zin smalle straten en vele
grachten.Ons doel is allereerst de Nieuwe Kerk,
die gebouwd werd tussen 1381 en 1450.Deze kerk
is het mausoleum (eregraf) der Oranjes. In het
koor bevindt zichhet praalraf van Willem van
Oranje,de Vader des Vader1and,te ziiner ere op
gericht op last van de StatenGeneraal en ver—



va.ardi.gd soo.r de 17e eeuwse beeIöJ iwer Hendrik
d Key.ser.,Ilij deed er 8 jaar cver.Op de hoeken de
4 .symbolenGerechtigheid, Vîjheid,Godsd.enst en
Dapperheid4.Aan het voetenoinde een der z.g.wereld—
wodeen:heheeldde Faarn taa voe en

2OJ kï1ograrn We staan dn hoven de graf—:
kelder :der anjes en zien rndom de raehtige
ebrandchiïderde ramen (16 stuks),.alle gesch.,n—
ken door het Nederlandse volk bij.het zilveren
reger1ns3ubileum van Knin.gxn Wilhelmina in het
aaar 1923.Ook Breda schonc een raam Waarom’)
We merken het monument van Hu.gG de Groot op, het
Delfts Ckrakel, en zijn graf. Op alle graferken
zijn de tamiliewapens weggehakt n de Franse tÎyL
Naast 4e iigang van de keik staat het standbeeld.
yafl (‘rrôtiUS. Aan Éia andere zijde van de markt is
het sta.dhuis,daarachter de Waag met gildebuizen,
even veZder de Voldersgracht,waar in de Middel—
eeuwen .e wollen stoffen werden ‘ge’o1i.”.Ook de
vleeshaL en de oude vishal zijn nog in gebruik.
In de z.Csi Kerk (“De Scbeve Jan”) zijn de gia—
ven van ?iet gein ez M.H.Trom.De zware k1k in
de tre4 mag maat 2 minuten geluid worden,omdat
anders door het cirounen de t.ren gaat scheuren
Deze klok heet de Bourdon en luidt alleen bij de
begrafenis van een lid van het Koninklijk Ruis.

n de gevel vocr de toren een gevelsteen,die
h.erimiert aan de lakenmjverheid in Delft in de
Middeleeuwen. Dit. geb uw is het Princenho ,waar
Wjflem Zwjger woonde.We gaan erin en zien er
o.m.de lek,waar. Wille.mvan Oranje. we±d dodge—
sobotén.Tevens lopen we. de tentoonstellÏigeven
door,d.e er ieder jaar is,, De bus is ons nagere—
den en we gaan dan snel Delft uit langs het Kal
verbos, over de Vliet: langs Oaiv, langs Ypenbuxg
naar Rijswijkwaar îe de meegebrachbe 1ter-hammen
verorberen,
Na orie iJ.Lfl rijden we over de i:ste weg van
ons 1ad raar het Butenho We goed kijkt,kan
luer veci hstrie zien he ?ioornentvan de af
gevarJ’ gdon uit Alkmaai en Fa.hzen ter Sta ben

Hofln.d de Haistraat u e 7e ee -w 1e
Coade HocJ (±1500).



We etreden hë BiinerIiof met de beiLe Kamer
de Staten.Generaai,de Raad van State,de Rid.
derzaal en ministeries.tn b.et Mauritshuis
zichtigen we enkele beroemde stukken van Rein
brandt,Potter,Stëen e.a
Op het Plein(de vroegere groenetuifl van het
kasteel) staat het mOderne gebÖuw’n de Rage

Raad der Nederlanden,ons boste rechtseolle—
ge,dat we ook van binnen gaan bekijken.
tierna komen we langs eenfactry” ‘i-ande Ne&.
1ande1mt1i-ppij en. staan we op de plaats,
*aa± de gebr.De.Witt werden vermooi’d.lven
ver.der staat’het wornhuis van. Johai -de .Wit.t..
tiigs de bnis van Joh.vn 01 dnharn&id’ n.

• de ]tostrkerk (Maurits) naar Plein 1813.
liet op de standbeelden en de reliefs in do
voèt. Verv,igens door Zorgvliet,het buiten
van Jacc Cats naar de Laan van Meerdervoart.
Let hier eens op de huisnummers. Nu naderen
we de jeudhei5ei Licenbur.

Een jeugdherberg is een oord,waar goedwillen
de tjonge mensen uit allë windstreken welkom
zijn..Ockenburg is een van de best—ingernehte
jeugdherbergen van de Ned.Joigihiberg—Cen—
trale,waar de 6e klr van de Bredase Nuts
school ieder jaar hartelijk worden ontvangen.
De Vader en Moeder doen alles om het hun gas
ten zo g.ed rneljk naar de zin te maken en
hun een smakelijke maaltijd voor te zetten.Aan
de andere kant verwachten wij,dat we ons naar
hun wensen richten,zals immers gasten betaamt.
En met de c»rvee helpen we allen sntaan mee.
Breda heeft hier een traditie hoog te houden.

‘sMorgeiis om ZEVEN UUR en BESLIST NIET EERDER
s het reveille Wassen,douchen,boenen naar
ha’tel1.st en om 8. uur .vailen we op de ontbijt—
ael aanLunchpakket makefl. we zelf klaar en
dan helpt IEDEREEN mee om op e ruimen .enz.
zodat we om 9Ur, 15 in de bus zitten, die ons dan
naar het Vrede.paieis brengt .KijiC en luister
îer weer goed,want dit gebousw herberteen
s iau an kostre en zedzar e oi’verpea.



•1
Vanhier naar Scheveningen,waar we de Vissersha—
ven zien met de loggers,de netten,de kuipers,
de vïsafslag,de redding’boot,de semafoor,de p&e—
ren en de Delflendse hoofdenBoven op het be—

strate duin de vuurtoren en even verder de plek,
warr op 3f) nov.1813LWi11em 1 voet aan wal zette
na v-’n ballingschap Aan het einde van de boule—
g’8rd is duidelijk de afslag der ‘,duinen te zien.
Ook zien we dé Delfiandse hoofden steeds korter
warden naer het noorden toe, want het hoogheern
ra’dschap Riinland heeft geen hoofden.. De eb— er
rloedstroom’ loöot hier vlak langs de kust en
daardoor is het :,beden en zwemmen er meestal er
‘evaprlik. )f’ ‘vie nog in het water gaan, hangt
ef van de tö’esternming van de politie.Bij mii.der
gunstig weer kunnen we een duinwendeling gaan
nken of een, rondrit door Wassenaar en omgeving
Tegen 5 uur.maken we ons weer netes, want we

de twee choolreisdagen besluiten met een
gezellige m’1ti.id in een Haags resta4rant. Het
p’,reekt van 1f’,dat we ons dear weer gedragen,
zöele het behoort. En zn we dan allen voldaan
en naar alle waarschHnhiikheid ook moe, wel,dan
klimmen we weer in de bus,die ons zo tussen
hlf ‘negn en half tien weer voor de school af-’
levert. Is het weer-onverhoopt erg nat,dan ko
men we eerder terug.
Voor dringende boodschappen ziin we in-de Jeugd
her.brg té bereiken tuâsen l8u en 9 u. onder..

K7O-396655.Daarna-van 2—5 Poiltiepost Boule-.
verd—Iioord, den Haag.

En wat moeten we meenemen?
oed humeur,wellevendheid,regenjas ,slaapzak,
handdoek en verdere toiiet’benodigdheden,pyama.
zakgeld voor kpprten,adressen en postzegels,
potlood,beterhammen voor de eerste dag 9 uur
en 12uur. Verboden mee teuemen:ongehoorzaam
heid, kers en, iind s en kleverig snoepgoed.

En tenslotte: Goede reis . •
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