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Bramen en brandnetels langs het
fietspad, zondagse echtparen die
vriendelijk groeten. Tussen de
hoge wilgen glinstert de kleine
Dommel. Spectaculair is het voor-
alsnog niet op de A.F.Th. van der
Heijden-wandeling in Geldrop, het
geboortedorp van de schrijver. De
natuur is gewoontjes, de arbeiders-
wijken verderop zelfs een beetje
saai. En toch is de wandeling fasci-
nerend. Via de audiotour, Brabants
ingesproken door acteur Frank
Lammers, lopen de schrijver en de
personages uit zijn romans als het
ware met je mee. Daardoor krijgt
de werkelijkheid een extra dimen-
sie. Hulst is niet gewoon een rom-
melige Brabantse straat met een
traditionele langgevelboerderij,
een garagebedrijf en een modern
woonhuis met veel glas en hout.
Nee hier ligt, in Geldrops dialect,
het ‘Strontstrietje’, het deel van de
straat waar op nummer 119 de fa-
milie Egberts uit de romancyclus
‘De tandeloze tijd’ woont. 
Het Eindhovens Kanaal is niet zo-
maar een recht kanaal met wui-
vend riet. Het is precies bij dat riet
dat buurmeisje Gonneke in ‘Val-
lende ouders’ haar verloofde “de
daad laat overdoen” om de eventu-
ele gevolgen van een eerdere vrij-
partij te ondervangen. Als we na
het kanaal de hoek omgaan en
pauzeren bij café De Muis, lijkt de
tijd stil gestaan te hebben. Een ty-
pisch Brabants café met eenvou-
dige bruine tafeltjes en een

imponerende bar. Nu genieten
passanten van een Trappist of on-
schuldig glaasje Ranja, kijken uit
over weilanden waar koeien vredig
grazen. 
In ‘De tandeloze tijd’ was het café
de stamkroeg van Albert Egberts
vader. De drankzucht is een rode
draad in de romans van Van der
Heijden. Bij het oude politiebu-
reau in het centrum van Geldrop
horen we over die ene dramatische
kermisdag waarop Alberts vader in
de cel terechtkwam. En ook in zijn

nieuwe stamkroeg, het niet meer
bestaande café D’n Engel, vloeit de
drank rijkelijk. Als pa ’s nachts
stomdronken thuiskomt, volgt
een van de mooiste scènes uit de
tour. We horen een passage uit de
roman ‘De gevarendriehoek’
waarin vader op een ladder klimt
en bij zoon Albert aan het raam
vraagt om binnengelaten te wor-
den. Wat pa niet weet, is dat het
raam naar buiten toe opent. Zou
Albert duwen, zou de ladder vallen
en het de dood van zijn vader bete-
kenen. Albert durft zijn bevel niet
te negeren, maar ook niet ten uit-
voer te brengen. “Zo halfslachtig
zouden ze hun leven lang tegen-
over elkaar blijven staan, met dat
gesloten raam tussen hen in.”

We steken de doorgaande Mierlo-
seweg over en komen terecht in de
arbeiderswijk waar de zowel de
schrijver zelf als romanfiguur Al-
bert Egberts hun lagereschooltijd
doorbrachten. Hier woonden de ar-
beiders die bij Philips, Daf en de
weverij werkten. De straten zijn
recht en rechtvaardig. De rollui-
ken neer, de vitrages dicht en de
tuintjes betegeld. Een enkel
boeddhabeeld of limoengroene
bloempot vormt de frivole uitzon-

dering. Je ziet de arbeiderscultuur
van eind jaren vijftig hier voor je.
De roddelende buurvrouwen, de
vader die de baas is, het katho-
lieke, het onderdanige. Zoals Al-
berts grootvader zegt: “Kijk in de
zon, dan zie je vanzelf in kleine
lettertjes Philips staan. Philips
100.000 Watt.”
Bij de seniorenflats, vroeger de
plek van de lagere school, horen
we Albert helemaal losgaan in een
tirade van scheldwoorden. Grinni-
kend zitten we op een speciale A.F.
Th. van der Heijden-bank te luiste-
ren. Het is een favoriete scène van
Han Roijakkers, samensteller van
het boekje bij de wandeling. Over
het kasteel van Geldrop waar de
wandeling eindigt, zegt ze: “Het
kasteel, dat was iets wat in de tijd
van Van der Heijden buiten de
werkelijkheid stond. Het stond
wel midden in het dorp, maar daar
kwam je niet. Daar woonde de
baron.” Hoe anders is het nu. Er is
een kinderboerderij en een Zintui-
gentuin. Het kasteel is te bekijken
en de kasteelhoeve met zicht op
de ommuurde bloementuin nodigt
uit tot zitten en mijmeren. De
schrijver mag in een interview
Geldrop dan ‘lelijk’ genoemd heb-
ben, hier is het prachtig. 

A.F.Th. van der Heijden noemde zijn geboorte-
plaats Geldrop een lelijk dorp. Toch figureert
het veelvuldig in zijn boeken en valt er heus wel
wat te genieten, zeker met een koptelefoon op.
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De A.F.Th. van der Heij-
den-wandeling bestaat
uit twee lussen van vier
kilometer. Begin- en
eindpunt is het voorhof
van Kasteel Geldrop,
Helze 8 in Geldrop. 
De wandeling is zelf-
standig te maken met
audiotour of met een
gids (één lus) op
woensdag tot en met
zaterdag. Alle informa-
tie staat op www.van-
derheijdenwandeling.nl.
Daar wordt duidelijk
uitgelegd hoe u de app
downloadt waarop de
audiotour speelt. Ook
vindt u informatie over
begeleide
(groeps)wandelingen.

Horeca: Theetuin De
Kasteelhoeve, café De
Muis en horeca in het
centrum van Geldrop.

Audiotour 
of gids


