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erenbed boven de kookstudio
Het gastenverblijf heeft een eigen
voordeur, of beter gezegd: zijdeur. Op
de begane grond een grote huiskamer,
gedecoreerd met spulletjes die zo van
de antiekburen lijken te komen. Blikvanger is een grote jukebox. De ruimte
doet tevens dienst als Kookpub, waar
onder meer kookcursussen worden
gegeven. Vandaar de enorme keuken,
die met behulp van kamerschermen
aan het zicht is onttrokken.
De gastenkamers, twee stuks, zijn boven. De ene is een familiekamer met
eventueel vier slaapplaatsen, de andere heeft twee ‘bedstayden’. Er zijn
geen andere gasten, dus het wordt de
familiekamer. Een groot raam biedt

zicht op een polderweg naar, ja, waar
naartoe eigenlijk? Een eenzame ﬁetser
worstelt zich tegen de wind in naar de
einder.
Jammer dat het weer niet zo meezit,
want de gasten kunnen gebruikmaken
van Aaltsjes zwembad in de achtertuin
van de naastgelegen woning. Bovendien zijn er verplichtingen: een verjaardag op het dorp. ,,Er staan twee
ﬁetsen in het schuurtje, die kunnen
jullie gebruiken,’’ biedt de gastvrouw
aan. ,,En feliciteer de jarige namens
mij!’’ In Dalen kent iedereen elkaar.
’s Ochtends is het weer dusdanig opgeknapt, dat Aaltsje het riante ontbijt
aan de tuintafel kan serveren. ,,En,
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hebben jullie goed geslapen?’’ Ja hoor,
prima, maar er is wel een vraagje over
onze douche in de gang. Het water
loopt zo langzaam weg, dat absoluut
niets op de vloer van het badkamertje
kan blijven staan. Een wisser had uitkomst geboden. ,,Ja, ik weet het,’’
klinkt het met Drents accent. ,,Dat is
een persoonlijk dingetje, maar een
wisser neerzetten, dat vind ik zo…
zo… Alsof de gasten alles zelf moeten
schoonmaken. Maar jullie hebben gelijk, ik zal er eentje kopen.’’
Een laatste blik door het grote raam
toont alwéér een eenzame ﬁetser. Wat
zou daar toch zijn, aan het eind van
dat pad? —Annet de Groot

De Kookpub / De Bedstay
Valsteeg 8, Dalen
0524 552192 /
06 52628186
Kamer voor twee personen
€79, inclusief ontbijt.
bedstay.eu
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Kroaten. Gregorius was een bisschop uit de 10de eeuw die de
paus wist te overtuigen van het
nut de katholieke missen in kerken voortaan in het Kroatisch op
te dragen, omdat het merendeel
van de bevolking het Latijn niet
machtig was. Gregorius’ taalstrijd
was belangrijk voor het nationale
gevoel van de Kroaten. Want dat
gevoel is hier springlevend. Ook 17
jaar na de Joegoslavische burgeroorlog. Zeg als u iemand groet
bok in plaats van ciao. Zullen ze
ﬁjn vinden. Cáo is meer de groet
van de Serven.

BAKKEN IN BACVICE
Dat bleke Hollandse gezichtjes behoefte hebben aan zon moge duidelijk zijn. Hoewel je tussen Zadar
en Split het ene na het andere geweldige strand voorbijrijdt in
plaatsen als Primošten en Vodice,
kent ook de stad zelf een paar hele
goede stranden. Het populairste
strand van de stad is Bačvice !6.
Hier ligt heel Split in de zomermaanden, maar zo in de nazomer
is het er een stuk rustiger. Pas wel
op dat er geen gespierde bovenlijven op u vallen. Zij spelen in de
branding namelijk een in Split uitgevonden sport, picigin. Een soort
beachvolleybal, maar dan met een
veel kleiner balletje. De bal mag
het water in de branding niet
raken. De kuststrook telt zo’n 9

kilometer strand. In de avond kan
er tot in de vroege ochtend worden gedanst in Picigin Zbirac !7,
of in een van de andere nachtclubs. Wie het iets rustiger aan wil
doen of niet van zee houdt, kan
gaan wandelen op de 189 meter
hoge heuvel Marjan !8 en de residentiële woningen van de Kroatische elite aanschouwen. Voormalig Joegoslavisch staatsman Tito
had hier zijn Dalmatische villa.
Beneden aan de heuvel zijn kleine
strandjes zoals Kastelet !9 en
Kašuni @0.

BUITEN SPLIT
Een populair dagtripje is Trogir,
op een half uur rijden of bussen
vanaf Split. Trogir is een schitterend stadje dat in zijn geheel op
de Unesco werelderfgoedlijst
staat. Ook liggen daar de populaire stranden Pantan en Okrug.
Voor cultuur en historie kun je
ook naar het bij Split gelegen Salona. Voordat Diocletianus Spit
liet bouwen, woonde hij hier. Ooit
een belangrijke stad en nu een archeologische vindplaats. Vanuit de
haven van Split kunnen tot slot
boottochten worden gemaakt naar
de eilanden Šolta en Brač.

ETEN
In Split eet u in zogeheten konoba
(Kroatisch voor kelder). Bekendste
is Buffet Five @1 in de wijk Mate-

juska. Beetje toeristisch, maar lekker eten is het wel. Op de uitgebreide (beetje plakkerige) kaart
staan ongeveer alle gerechten van
Dalmatië, de streek waarin Split
ligt. Zoals pasticada (rundvleesstoof met pruimen en gnocchi) of
lignje na zaru, gegrilde inktvis.
Rustiger alternatief is Sperun @2.
Hier zowel vis als vlees. Goede
plek om Dalmatische pršut (gerookte rauwe ham) te proberen.

BENEN KIJKEN
Doe als de vermogende inwoners
van Split en neem plaats op het
balkon van ST Rita Café @3 – tussen de muren van het paleis van
Diocletianus – en kijk uit over de
haven en de eilanden Šolta en
Brač voor de kust. Wie minder
vermogend is: neem plaats op de
terrassen van de cafés aan de Riva
@4, de met palmbomen en Kroatische vlaggen getooide boulevard.
Bestel een kava s mlijekom (kofﬁe met melk) en een kremšnita
(soort tompoes) en kijk naar de
parade van mediterrane benen op
hoge hakken die voorbij ﬂaneren.
Die benen vinden ’s avonds onderdak in de honderden cafés en bars
die het historisch centrum rijk is,
zoals het hippe Academia Ghetto
Club @5 voor een Karlovačko-biertje of bij de Rakijarnica Bar @6, die
erg populair is bij de lokale bevolking. Hier worden verschillende

15
soorten rakija (grappa) geschonken, onder andere de gevaarlijke
kruškovac (grappa van peer).
In Split zit eigenlijk in ieder
straatje wel een bar of café verstopt. Voor ieder wat wils. Bok! ■
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