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Even niet ronddobberen op een cruiseschip, flaneren over een met pijnbomen 
omzoomde boulevard, het badlaken uitrollen op een tropisch strand? Ivo Weyel 

bekijkt het van de zonnige kant: op vakantie in eigen land heeft ook zo zijn 
voordelen. “De wolf is terug in Nederland, dus waarom ik dan niet?”  

TEKST IVO WEYEL | FOTOGRAFIE HERMAN VAN HEUSDEN

5-STERREN 
NEDERLAND
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Wist ik veel dat er echt heuvels zijn op de Utrechtse Heuvelrug. En dat er op de Veluwe een soort bizons 
rondlopen (maashorststieren officieel, maar ze lijken angstig eender). Gedwongen op vakantie in eigen land 
leer je nog ’s wat. Behalve over de flora en fauna, vooral ook over het broodje tevredenheid. Hebben we al die 
buitenlanden echt nodig om een leuke vakantie te hebben? Beter dan die vraag beantwoorden, is het om nu 
te genieten van eigen bodem. Maar dan wel op het allerhoogste niveau. Met privébutler, meervoudig 
Michelindiner, lange, lange oprijlanen en een almaar opnieuw gevulde champagnekoeler. Want de natuur is 
best mooi, maar je moet er wel iets bij drinken. Welkom in 5-sterren Nederland.

BUTLER OP COWBOYLAARZEN
Butler Hans is omnipresent. Als je hem nodig hebt, komt hij er altijd net aan. Je vraagt je af of hij niet 
gekloond is, of er niet meer butlers Hans rondlopen. Als we bij The Duke Club aankomen rijden, komt hij 
ons al tegemoet, in strak zwart pak met zwarte handschoenen en slangenleren cowboylaarzen, een mix van 
Herman Brood en Bobby Lee Thornton. Een dag eerder had hij gebeld om te informeren wat voor drank we 
in onze minibar willen, of we anti-allergiekussens nodig hebben, of er nog speciale wensen zijn. Ik zei doe 
maar champagne, altijd en overal, dan heb je geen kind aan me.
Er is geen receptie in The Duke Club, geen balie. Er is butler Hans. Hij brengt ons naar de suite. Die is groot. 
Het bed is groot, de televisie is groot, de badkuip, de douche, alles is groot. The Duke Club zelf is ook groot, 
85 hectare grond met een 18 holes golfbaan, een arboretum, wandel- en fietspaden en waterpartijen. Het is 
het geesteskind van Karel van Eerd en zijn vrouw Kitty, de oprichter en pater familias van de Jumbo- 
supermarktketen. Ze leerden golfen in Schotland en – ondernemer als Karel is – besloot hij in Nederland een 
eigen club op te richten. Hij koos het Brabantse Nistelrode, op een terrein dat was bestemd om een vuilnis- 
stortplaats te worden.
The Duke Club is uniek in ons land. Deels een businessclub met een ledenprijskaartje van 35.000 euro per 
jaar, deels hotel. Honderd man personeel loopt er rond. En dat is nog maar het begin. Plannen voor uitbrei-
ding naar 365 hectare liggen al klaar, met een tweede 18 holes baan, zwembad, wellness centre, en vijftig 
koopvilla’s. In ruil voor al deze bouwontwikkelingen zorgt The Duke Club voor het natuurgebied, het 
onderhoud, beplantingen, irrigatie, wat al niet. Nistelrode staat op de wereldkaart. 
Bij aankomst ontkurkt butler Hans de champagne. Als ik in bad ga, staat de champagne ernaast klaar in een 
koeler. Als de fles op is, staat er een nieuwe in de minibar. Bij het ontbijt staan de coupes al te wachten. Als je 
butler Hans om champagne vraagt, zal je het krijgen ook.
Een pietsie teleurgesteld was ik dan ook toen ik de koeler in mijn auto (die hij trouwens grondig van binnen 
had schoongemaakt, inclusief de achterbak) gevuld zag met twee flesjes bronwater voor de terugreis. Where 
the fuck is the champagne?
Het is afkicken, terug in de echte wereld buiten de hekken van The Duke Club.

“Bij aankomst bij The Duke Club ontkurkt 
butler Hans de champagne. Als ik in bad 
ga, staat de champagne ernaast klaar in 
een koeler. Als de fles op is, staat er een 

nieuwe in de minibar. Bij het ontbijt staan de 
coupes al te wachten. Als je butler Hans 

om champagne vraagt, zal je het 
krijgen ook”
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DE WOLF IS TERUG
Er is niks leuks aan de lockdown. Niet buitengaats op reis kunnen sucks. De enige leuke bijkomstigheid is  
ons eigen land opnieuw ontdekken. Als ik naar het buitenland had gekund, had ik hier geschreven over de 
sierlijkheid van Thailand of het onherbergzame gebergte van Nepal, of noem maar welke verre pracht-
bestemming. Maar dan had ik The Duke Club nooit ontdekt, noch de eeuwenoude bomen van arboretum 
Heesch daar vlakbij, de prachtige provincie Brabant, de heuvelen van Limburg, de Hoge Veluwe. Natuurlijk, 
ik ga wel ’s naar museum Kröller-Müller, ik eet wel ’s bij een goed restaurant ergens in de provincie (alles 
buiten de ring van Amsterdam is in mijn geval de provincie) of loop wel ’s een wad. Maar echt een paar dagen 
eropuit in eigen land? Mijn motto was altijd: Wat moet je in Nederland als je de wereld hebt?
Die hoogmoed moet ik nu laten varen. En lo and behold, wat heeft Nederland mooie plekjes. De wolf is terug 
in Nederland, dus waarom ik dan niet?

CORONAPROOF LOGEREN
De oprijlaan van Het Roode Koper is lang en kronkelig. We zijn omsingeld door manshoge rhododendrons 
(rhodo’s noemen ze die hier). De hotelvilla is in 1912 door de Van Limburg-Stirums gebouwd en oogt zoals 
een chique villa in Nederland al eeuwen hoort te ogen: mooi zonder overdaad, meer huiselijk dan imposant, 
rijkdom in camouflage. Vijf vaste tuinlieden zorgen voor de gigantische parktuin met heggen en hagen en 
zichtlijnen tot in den einder. De grootvader van Jon-Ivar Sörensen kocht het in 1947 en maakte er een hotel 
van, dat Jon-Ivar nu met zijn vrouw Yolanda runt. De traptreden kraken zoals traptreden horen te kraken en 
de kamers hebben erkers, zoals kamers in oude villa’s erkers horen te hebben. In de badkamer liggen tussen 
de stapels fluffy handdoeken en badjassen ook twee washandjes. Ik dacht dat die waren uitgestorven. Het is 
allemaal zo perfect dat Relais & Châteaux hen benaderde of ze alsjeblieft lid willen worden, in plaats van de 
normale gang van zaken waarbij hotels eindeloos moeten zeuren en zich bewijzen om toegelaten te mogen 
worden. Het ligt op de Veluwe, midden tussen de nu en dan over het hek springende reeën en ander 
springvee. Ik zit op het terras en drink een glas Pertois-Moriset champagne, een trouvaille van de sommelier. 
Ik kijk over het perfect gemaaide gazon en zie een automatisch maaimachientje uit de bosjes tevoorschijn 
komen dat als een speelgoedautootje rondrijdt. De tuinlui doen dus niet alles alleen. Michelinchef Dennis 
van den Beld ook niet, maar door alle coronaregels mag de voltallige keukenbrigade niet tegelijk in de 
keuken, dus is er – zoals in alle restaurants momenteel – een menu in plaats van à la carte. Hij serveert ons 
eigenhandig de ravioli met schuim van gerookte kaas en het in zijn eigen jus rosé gebraden ree met appel, 
chioggia biet en gekonfijte uitjes. Om dit er allemaal af te bewegen zijn er hotelfietsen, tennisbaan en een 
zwembad. En mocht u eigen paarden hebben, zijn die van harte welkom in de stallen. Veel gasten komen 
hier paardrijden en slapen dan in het Manegehuis, de voormalige stallen die nu zijn omgebouwd tot riante 
privévilla voor het hele gezin. Met, indien gewenst, privékok aan huis. Hoe coronaproof wilt u het hebben?
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“Hotelvilla Het Roode 
Koper oogt zoals 
een chique villa in 

Nederland al eeuwen 
hoort te ogen: mooi 
zonder overdaad, 
meer huiselijk dan 

imposant, rijkdom in 
camouflage. De 

traptreden kraken 
zoals traptreden horen 

te kraken en de 
kamers hebben 

erkers, zoals kamers 
in oude villa’s erkers 
horen te hebben”
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AMSTERDAM
… WANT IN MOKUM BEN IK RIJK. EN GELUKKIG TEGELIJK…

Staycation is het nieuwe toverwoord in de reiswereld. Pas op de plaats, 

vakantie binnen handbereik. Zelfs op reis in eigen stad is nu populair. 

Neem nou Amsterdam, mijn stad, waar het stiller is dan ooit. Geen 

rolkoffertjes, geen blowtoeristen, geen hordes buitenlanders bij mij voor 

de deur bij de Magere Brug. Het lijkt zelfs of de natuur het overneemt in de 

stad, want nooit hoorde ik de vogels luid en duidelijker. Dus pak ook ik mijn 

koffers om toerist in eigen stad te spelen. Ik woon in het centrum, de 

mooiste hotels zijn op steenworpafstand: De L’Europe in de Nieuwe 

Doelenstraat, Seven one Seven aan de Prinsengracht, TwentySeven op de 

Dam. Ik trek de voordeur achter me dicht en ga op stap.

“Hebt u een goede reis gehad?”, vraagt men aan de balie van hotel 

TwentySeven. Het was een korte wandeling van tien minuten, maar ik zeg 

voor het gemak alleen: “Ja, zeker.” TwentySeven, genaamd naar het 

huisnummer, is klein en uitzinnig luxueus, met als motto Less is a bore. 

Fluwelen behang met diepteprint, vloerkleden met giraf- of golvend 

zeepatroon, driedimensionale gordijnen, plafondomvattende kroonluchters, 

kwasten aan alles en veel goud op snee. De suites hebben uitzicht op de 

Dam – de mooiste heeft een terras met Rokin vue –, het restaurant heeft 

een Michelinster en de onderbuurman is de Koninklijke Industrieele  

Groote Club. Binnen hoor ik niks (driedubbele ramen), maar als ik mijn raam 

open ook niet. Het is stil op de Dam. Weldadig stil. Nu is de tijd om die 

hoofdstedelijke plekken te bezoeken waar ik nog nooit ben geweest.  

En dat blijken er – oh schande! – nogal wat te zijn: de overbuurman  

(het Paleis op de Dam), het Anne Frank Huis (hoe kan ik daar nog nooit 

geweest zijn, waarom was dat niet verplicht op school?), Museum Ons’ 

Lieve Heer op Solder en nog zo wat locaties waar miljoenen buitenlanders 

zijn geweest, maar ik dus niet. Ik vraag de butler wat er open is en laat hem 

entreekaarten reserveren. Het fijne van een ingewijde butler is dat hij 

dingen kan boeken die eigenlijk al uitverkocht zijn. Plus dat hij de wc op  

de badkamer kan uitleggen, want die blijkt een gecompliceerde computer-

bediening te hebben voor brilverwarming en waterstraalwassing.

PICASSO EN MAHLER

Daags daarna wandel ik van TwentySeven naar Seven one Seven aan de 

Prinsengracht. Erg handig als hotels naar hun straatnummer heten. Ik bel 

aan, want de deur is dicht. Zo’n hotel is dit, ultiem discreet, slechts een 

glimmend gepoetst bord met de naam erop, that’s it. Een hotel voor 

ingewijden. Binnen klinkt klassieke muziek (Mahler?) en geurt het naar 

jasmijn. Een hotel vermomd als grachtenpand, geen balie, geen lobby, 

gewoon zitkamers en serres en cognac op de canapé. Geen kamer- 

nummers maar namen als Picasso, Mahler, Shakespeare of Room at the 

Top. De mooiste suites hebben grachtzicht, maar ook in alle andere suites 

kan het diner worden genuttigd dat aan huis wordt gebracht door het 

nabijgelegen sterrenrestaurant RIJKS van chef Joris Bijdendijk. Als de 

coronacrisis voorbij is, vervalt die dineroptie, dus pak uw kans zo lang het 

kan. Wie direct bij het hotel boekt en niet via een bookingsite, krijgt een 

room upgrade en pre-arrival conciërge service, want de butler heet hier 

conciërge. Maar ‘what’s in a name’, zoals Shakespeare al zei: ‘A rose by any 

other name, would smell as sweet.’

Vanwege corona zijn er de zomermaanden allerlei hotelacties in Amster-

dam, met voordelen en luxueuze extra opties (denk aan privé stadstours 

– zoals bij De L’Europe –, gratis ontbijt, suite upgrades, sterrendiners en 

wat al niet). Zie Staycation.amsterdam. Als u zelf in Amsterdam woont, kunt 

u met opgave van uw postcode in juli en augustus een hotel reserveren via 

Hotelnacht.nl (een overnachting in een 5-sterrenhotel kost dan 125 euro).

HOT ELT W EN T YSEV EN.COM

717HOT EL.N L

Room at the Top in  
hotel Seven one Seven.

Hotel TwentySeven.
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SFINXEN MET BLOTE BORSTEN
Dat het honderdvijftigduizend jaar geleden gletsjers waren die hier de Utrechtse Heuvelrug hebben doen 
opstuwen en heuvelen… Je leert nog ’s wat onderweg. Hier bouwden rijke stedelingen hun zomerse 
buitenverblijven in een tijd dat het buitenland nog nauwelijks een rol speelde in eenieders vakantieplannen. 
Van Amsterdam of Den Haag naar hier was al een hele reisonderneming: het stadshuis moest eerst gesloten 
worden, de meubels afgedekt met witte lakens, het personeel reisde vooruit om het landhuis te openen en 
klaar te maken voor de komst van de famille. Dat waren hier bij Parc Broekhuizen eerst de Caneau de 
Beauregards en later de Van Nellesteijns.
En nu ik.
Boutique hotel Parc Broekhoven heeft een hoog portico met Ionische zuilen en een gebogen dubbele trap 
opwaarts. Ook binnen zijn twee gespiegelde trappen, die in coronatijd – hoe handig – het door pijlen 
aangegeven eenrichtingsverkeer vergemakkelijken; rechts naar boven en links naar beneden is het nieuwe 
op en neer. Vanuit mijn Parc Suite kijk ik op de vijver en het daarin gelegen eilandje, de eeuwenoude hoge 
bomen en velden rondom, alles wild en natuurlijk ogend, maar in wezen door mensenhanden aangelegd, 
een trompe l’oeil eigenlijk, want in de negentiende eeuw wilde men tuinen die wild oogden, maar wel op 
een elegante en toegankelijke manier, en dat is de natuur van nature beide niet. Engelse landschapsstijl heet 
dat. 
Opnieuw is het landhuis privébezit. De eigenaar van Europa’s grootste industriële veilinghuis Troostwijk 
kocht het in 2011. Hij kon het niet aanzien dat het toen door decennialange leegstand totaal vervallen 
landhuis voor altijd verloren zou gaan. Onder zijn auspiciën opende het na een intensieve restauratie in  
2016 als hotel. Veel antieke details als muurschilderingen, plastiekreliëfs, haarden, balustrades (alsmede 
languissant liggende sfinxen met wel heel erg prompte blote borsten) zijn bewaard gebleven, en de rest is met 
hulp van eigentijdse designers heringericht. Neoklassiek van buiten, designklassiek van binnen, een perfecte 
match. De Michelinkeuken van Voltaire kookt kruidig en pittig en met een stevige bijt, wat verfrissend is in 
de huidig heersende culinaire trend, waarbij Olvarit-zachte mousses en crèmes, gepureerde groentes en tot 
pulp gegaarde vlees- en visbereidingen koning zijn. In Voltaire heb je eindelijk weer eens je tanden nodig. In 
september opent in een van de boerderijachtige bijgebouwen op het terrein een eigen brasserie, vlak bij de 
nieuw aangelegde moestuin. 
Als wij niet mogen reizen, mogen de ingrediënten voor de keuken dat ook niet; zoals bij zo veel restaurants 
tegenwoordig, komt ook hier zo veel mogelijk uit eigen (moes)tuin en vaderlandse omgeving. w

T H EDU K EGOL F.N L

ROODEKOPER.N L

PA RCBROEK H U I ZEN.N L

“Parc Broekhoven heeft binnen 
twee gespiegelde trappen, die 
in coronatijd – hoe handig – 
het door pijlen aangegeven 

eenrichtingsverkeer 
vergemakkelijken; rechts naar 
boven en links naar beneden 

is het nieuwe op en neer”


