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Thăm Amsterdam và Vườn Tulips Keukenhof (Hòa Lan) 
Ngọc Hạnh 
 

 
Trong dip đến Paris (Pháp ) thăm người bạn lâu năm của gia đình, tôi 
được đưa đi Amsterdam xem hoa Tulips. Anh chi bạn viếng vườn hoa lần 
này là lần thứ năm, vợ chồng con gái đi lần thứ ba. Anh chị bảo đẹp quá, 
một năm vườn mở cửa chỉ độ 2 tháng thôi, tháng tư là mùa hoa nở rộ, 
nên xem cho biết. Cô cháu mang bánh mì thịt nguội, dưa chua, trái cây, 
nước uống cho bửa ăn trưa. Xe rời nhà khoảng 9 giờ sáng khoảng 4  giờ 
chiều đến nơi. Trên đưng đi có ghé trạm nghỉ ngơi 2 lần và xe chạy chậm 
vì kẹt tai nạn lưu thông 1 lần độ 30 phút.  Chúng tôi ghé  khách sạn cất 
hành lý xong lấy xe điện vào thành phố. 
 

Địa Lý, Khí Hậu, Dân Số: 
Amsterdam thủ đô Hòa Lan, thành phố nhiều sông rạch (165), đông dân cư nhất nước. Amsterdam còn có tên 
gọi là “Venice of the North.”  Nước Hòa Lan nằm về Tây Bắc Âu Châu, phía Nam giáp Bỉ (Belgique), Đông Bắc 
giáp Đức, có khí hậu miền biển, mùa đông không quá lạnh và mùa hè không quá nóng, ẩm ướt nên cỏ cây 
tươi tốt.Thành phố là trung tâm thương mại, kinh tế, văn hóa, du lịch. Amsterdam được xếp hạng 5 về du lịch 
ở Âu châu, có 350 khách sạn, 18.000 phòng, 45.000 giường. Theo tài liệu Wikipedia, một năm có 4,2 triệu du 
khách ngoại quốc đến viếng Amsterdam. Thành phố có 750.000 dân gồm nhiều chủng tộc. Nếu kể các vùng 
ngoại ô lân cận, Amsterdam có 1,5 triệu dân cư. 
  
Ngôn Ngữ, ẨmThực:  
Người Hòa Lan nói tiếng Hòa Lan nhưng hầu hết đều thông thạo Anh ngữ. Tiếng Anh được xem như ngôn 
ngữ phụ. Họ dùng tiếng Anh khi tiếp xúc người bán hàng, cảnh sát, tài xế taxi hay người lái xe điện. Nhà hàng  
ăn uống thực đơn bao giờ cũng có tiếng Anh. 
 
Thức ăn có tiếng là ngon nhưng nếu bạn vào hiệu sau khi gọi thưc ăn, bạn chờ từ nửa giờ đến 40 phút mới có 
thức ăn nóng hổi mang ra. Họ quan niệm thức ăn nấu trên bếp mang ra dùng liền ngon hơn là nấu sẵn trước 
rồi hâm nóng lai. Tiền tip thường đươc tính chung trong hóa đơn nên không cần cho tip thêm nữa. Đi Taxi 
thường tip 10% trên giá biểu đồng hồ. 
 
Giao Thông: 

Ở Amsterdam  di chuyễn bằng xe đạp, xe điện, xe bus, xe taxi, xe điện 
ngầm, xe lửa, xe nhà, phà, taxi dưới nước, xe bus duới nước (water taxi, 
water bus). Xe đạp nhiều lắm, thành phố có cả triệu xe đạp. Amsterdam  
di chuyễn các quãng đường ngắn bằng xe đạp rất tốt, tiện lợi nhất. Vĩa hè 
rộng rãi, đường xá phẳng phiu,không đồi dốc,bóng cây mát mẻ, đi xe đạp 
thật lý tưởng Ngoài ra chánh phủ khuyến khích dân dùng xe đạp để tránh 
nạn kẹt xe và ô nhiễm không khí. Đi 
một quãng ngắn thấy nhưng cái “ giá “ 
để dựng xe đạp (bike rack) công cộng 

chứa khoảng vài chục chiếc xe. Muốn dùng xe bạn cho thẻ căn cước và it 
tiền vào máy thuê xe gần đấy, làm thủ tục rất nhanh. Nếu đi nửa giờ thì 
không phải trả tiền, đi lâu hơn phải trả số tiền nhỏ. Xe đạp phải khóa luôn 
luôn đề phòng kẻ cắp. Lái xe trong thành phố thật bất tiện vì bãi đậu xe 
đắt, đường nhỏ hẹp và nhiều xe đạp. Nếu bạn đậu không đúng chỗ, bất 
hợp pháp, xe sẽ bị tow đi và bạn đóng tiền phạt ít nhất là 400 euros. Khi bi 
phạt phải trả bằng tiền mặt, họ chê thẻ tín dụng Đi xe công cộng rất tiện lợi, 
vừa rẽ vừa an toàn và nhanh chóng. 
 
Xe điện: hoạt động từ 6 sáng đền 12 giờ đêm. Khách có thể lên xuống một trong 3 cửa trên xe. Đến trạm 
tiếng chuông nhỏ vang lên nhắc nhở khách rời trạm nếu muốn. 
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Xe bus: đi cùng tuyến đường với xe điện nhưng có tuyến đường xe chạy đến 2 giờ sáng, có tuyến chạy đến 4 
giờ sáng. Khách chỉ ra vào bằng  một cửa duy nhất. 
Taxi: lúc nào cũng có, bạn có thể gọi khi xe chạy ngang qua nhưng ít khi có xe trống. Trong nhà hàng  ăn hay 
quán café bạn có thể nhờ họ gọi giùm bằng điện thoại, taxi sẽ đến trong vòng vài phút. 
 

Di chuyển bằng đường thủy rất tiện lợi. Bạn có thể thư thả ngắm cảnh vật 
chung quanh, các cao ốc, lâu đài, nhà cửa, nhìn mây trôi nước chảy khi 
bước chân xuống tàu, thuyền ở các con kinh nhiều như mắc cửi trong 
thành phố. Amsterdam có nhiều water taxi, canal bus. Họ cũng cho bạn 
thuê  thuyền máy đi trong các kinh đào (canal motor boat) nếu bạn có 
bằng lái. 
 
Di chuyễn bằng hàng không nhanh chóng do phi trường Amsterdam có 
những  chuyến đi thẳng đến các qúốc gia như Luân đôn, Nữu Ước, Los 

Angeles Toronto, Vancouver, Sydney v…v… Từ Amsterdam bay đến Luân đôn mất độ 45 phút, đến Nữu Ước 
mất 8 tiếng. Trong phi cảng có các tiệm buôn miễn thuế (duty free ), hàng hóa đẹp hấp dẫn du khách như nữ 
trang, quần áo, thực phẩm các loại, kẹo, sữa bột, phó mát, mỹ phẩm.. 
 
Thành phố có xe lửa đi nội địa và đường dài như Bỉ, Pháp, Thụy sĩ, Đức… rất tiện nghi 
 
Viện Bảo Tàng: 
Amsterdam có hơn 40 viện bảo tàng( sách Amsterdam,trang 178 của Rodney Bolt ). Các viện bảo tàng được 
nhiều người thăm viếng như Rembrandt Museum, National Van Gogh Museum, The Anne House…….Muốn 
thăm viếng các viện bảo tàng phải mua vé, trẻ con được mua gía vé hạ. 
 
Van Gogh Museum: chứa phần lớn các hoạ phẫm Van Gogh gồm 200 bức họa (paintings) và 500 bức tranh 
vẽ (drawings) trong đó bức tranh “The Old Church Tower at Nuenen) được nhiều người biết tiếng. Những bức 
thư của ông người em ruột Theo cũng được gìn giữ nơi đây, cả thư từ anh em Van Gogh viết cho nhau vào 
thế kỷ thứ 19. Các tranh của các họa sĩ nôi tiếng trên thế giới cũng trưng bày trong viện bảo tàng. 

 
The Anne House: số 263 đường Prinsengracht trưng bày các di tích về cô gái Do 
thái 13 tuổi “Anne Frank “, người con thứ II của gia đình Do thái di cư, sinh sống ở 
Amsterdam. Cô và gia đình ẩn náu trong gian gác nhỏ trong 2 năm liền thời đệ II thế 
chiến, lúc  Đức quốc xã chiếm đóng thành phố, lùng giết người Do Thái. Cửa vào 
gian gác gia đình cô dấu sau kệ sách tiệm bán gia vị, hương liệu. Vào tháng 8 năm 
1944 không biết do ai chỉ điểm, lính Đức đi thẳng đến kệ sách vào gian gác lục soát  
và bắt cả gia đình cô mang đi. Một nhân viên tìm thấy nhật  ký cô Anne và trao lại cho 
cha cô khi ông được trờ về từ trại tập trung. Quyển nhật ký nhỏ này làm cho tên tuổi 
cô gái nhỏ trở thành bất tử, kể lại những ngày tháng chán chán chường, thất vọng, 
đôi khi có niềm vui nho nhỏ trong thời kỳ cô trốn trên căn gác với gia đình. Lời văn 
giản dị, trong sáng, quyển nhật ký cảm động này dịch ra 50 thứ tiếng và bán khoảng 
13 triệu cuốn. Căn nhà cô ở được bảo trì gìn giữ giống như lúc cô cư ngụ thời đệ II 
thế chiến, khi gia dình cô ẩn trốn trên căn gát hẹp. Mỗi năm gần một triệu người viếng 

thăm ngôi nhà Anne Frank trú ẩn. Cạnh Anne House có ngôi nhà mới trưng bày các đồ vật, hình ảnh người 
Do thái qua các thời kỳ.  

 
Khu Đèn đỏ (Red light district) : 
Tôi có nghe quý ông nhắc đến khu đèn đỏ ở Amsterdam. Tưởng là nói 
đùa hóa ra có thật và được nhà nước công nhận. Khu vực này nằm giữa 
con đường St Annenstraat và Oude Kerk, nơi các kiều nữ sinh hoạt. Có 
thời gian các quán rượu bị đóng cửa vì sự ồn ào, mời mọc quá đáng, nay 
được mở cửa lại với nhiêu thay đổi tốt đẹp. Các kiều nữ không đi dạo phố 
rao hàng ban ngày nhưng ngồi hay đứng trong tủ kính, mặt mũi tươi cười 
sáng sủa trình hàng... Nếu không nhìn kỹ tưởng họ là các người mẫu 
bằng cao su (mannequin) xinh đẹp ở các tủ kính quảng cáo thời trang, 
nón, khăn quàng, y phục... Ban đêm nơi này náo nhiệt hơn với ánh đèn 
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chớp nháy, tiếng nhạc, tiếng cười đùa của khách bên trong quán rượu hay nhà riêng. Hết giờ làm việc vào 
ban ngaỳ các kiều nữ ăn mặc kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng cùng các bạn đi khám sức khỏe định kỳ hay mua 
bán, sinh hoạt như mọi người bình thường khác. 
 
Thành phố đồng tính (Gay City ) 
Người đồng tính nam và đồng tính nữ ở Amsterdam sống rất thoải mái trong cộng đồng của họ. Hai người 
nam hay nữ  co thể sống chung nhau như vợ chồng, họ nắm tay nhau đi phố, có cử chỉ thân mật nơi công 
cộng cũng chẳng ai ngạc nhiên. Họ có quán rượu, nơi giải trí, tạp chí riêng của họ. Amsterdam được xem như 
thành phố của người đông tính ở Âu Châu. 
 
Thăm Thành phố Miễn phí (The Amsterdam Free Tour) 
Amsterdam có chương trình thăm viếng thành phố miễn phí dài 3 tiếng, thăm các địa điểm nổi như: Nhà thờ 
Cổ, khu đèn đỏ, khu Do Thái, cung điện Hoàng gia, nhà cô Anne (The Anne Frank House), cầu rộng nhất và 
nhà nhỏ nhất…. Không bán vé nhưng bạn có thể cho tip bao nhiêu tùy ý, số tiền bạn nghĩ xứng đáng với công 
họ hướng dẫn, thuyết minh, đưa bạn đi xem nơi này nơi khác.  
 
Dạo Phố: 
Từ khách sạn Linda Hotel băng bên kia đường chúng tôi lấy xe điện đi 3 
trạm đến thị xã. Nơi đây nhiều người đi bộ và xe hơi, rất ít người đi xe 
đạp. Xuống xe chúng tôi đi dọc theo các phố nhỏ, đường hẹp, đôi khi 
đường chỉ có một chiều. Chúng tôi đến con đường hai bên vỉa hè rộng 
có bóng cây mát mẻ, có thể  rộng đến 4m. Nhà phố cao 2, 3 tầng tuy cũ 
nhưng sạch sẽ. Các khu phố gần bờ kinh vỉa hè rộng lắm, đi xe đạp 
được. Thỉnh thoảng lại thây những những giá đậu xe đạp (Bike racks) 
gần bên cột tính tiền. 
 

Xe hơi các loại đậu phíá bờ kinh 
thật tài tình, bánh xe cách bờ kinh chừng một tấc, đi quá một chút là xe 
rơi tòm xuống nước. Nước kênh không xanh lắm, có nhiều tàu thuyền lớn 
nhỏ chở khách chạy chậm chậm trên sông. Tàu lớn chở độ hơn 100 
khách, các tàu nhỏ chở 20,30 người chạy qua lại trên dòng sông cho du 
khách thưởng ngoạn cảnh trí hai bên bờ kênh: phố phường, người đi lại 
và các sinh hoạt khác. Có gia đình cư ngụ trong các thuyền đậu sát bờ 
kênh. Cầu nhỏ bắc ngang kênh nhiêu lắm. Cách một quãng ngắn vài trăm 
mét có cây cầu, kiểu cách giống nhau, nối liền 2 bến bờ.  

 
Chúng tôi đi qua nhà thờ cổ và lâu đài xưa, tầng trệt ngày nay là nhà hàng ăn uống, tầng trên có người ở. Gần 
đấy khu phố buôn bán sầm uất, người đi lại nhộn nhịp. Chúng tôi vào siêu thị, nơi bán thực phẩm và nhiều loại 
hàng hóa khác. Cháu tôi mua bia Hòa Lan có tiếng ngon, chị tôi mua sữa bột cho anh vì theo chị, sữa bột Hòa 
Lan ngon có tiếng và dễ tiêu hơn sữa đặc. Phải sắp hàng và chờ đợi khi trả tiền. Từ đó chúng tôi từ từ tản bộ 
ngược trở lại dọc theo bờ kinh nhỏ ra đến bờ sông lớn. Đường xá phẳng phiu, lề đường rộng rãi, gió sông mát 
mẻ thật dễ chịu. Thành phố lên đèn. Sau khi dùng cơm tối trong nhà hàng nổi trên sông gần bảo tàng viện 
hàng hải trên chiếc tàu lớn sơn màu xanh, chúng tôi đón xe địện về khách sạn. 
 
Vườn Tulips Keukenhof : 

Hôm sau chúng tôi rời khách sạn khoảng 8g 30 đi thăm vườn 
Tulips Keukenhof sau khi điểm tâm.Vợ chồng cô cháu cho biết nên 
đi sớm để có chỗ đậu xe tốt và trời mát. Từ khách sạn xe chạy 30 
phút đến nơi.Trên đường đi chúng tôi đi qua vài cánh đồng tulips 
mênh mông, màu sắc rực rỡ, trải dài mút mắt như bất tận. Đến 
cổng vườn Keuknhof có người hướng dẫn đưa vào bãi đậu xe Dù 
còn sớm nhưng bãi đậu đã có hằng 100 xe đến trước chúng tôi. 
 
Giá vé người lớn 13,50 euros, người già 12,50 euros, trẻ con 6 
euros. Tiền bãi đậu 6 euros. Vườn mở cửa từ 8 giờ sáng đến 7g30 
chiêu. Phòng bán vé đóng cửa vào 6ngiờ. Nếu hành khách đến 
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bằng phi cơ, có xe bus đưa đón hành khách từ phi cảng đến vườn Keukenhof mỗi 15 phút (xe bus số 58) và 
từ trạm xe bus chinh  (central station) đến vườn hoa, xe số 54 
 
Vườn hoa Keukenhof nổi tiếng khắp thế giới, gần 60 tuổi, rộng 32 mẫu 
tây (hectares ), có khoảng 15 cây số đường đi bộ có tráng nhựa và lối đi 
dành cho người tàn tật dùng xe lăn. Vườn mở cửa từ từ giữa tháng 3 khi 
phần lớn các loài hoa có củ (bulb) đã tàn. Trong vườn có 4,5 triệu uất kim 
huong (tulips) với cả 100 loại khác nhau và khoảng 7 triệu các loại hoa có 
(bulbs) củ, nói chung. Tất cả trồng bằng tay. Vườn có nhiều cây to, trên 
2500 cây với các loại khác nhau. Bãi cỏ, luống hoa, màu sắc các loại hoa 
trong vườn đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để khi ra hoa sẽ có hình dáng 
hài hòa như một bình hoa, chiếc thuyền, hình con thú, hình kỹ hà v. v... 
Có nơi toàn là hoa  cùng một màu tím thẫm, xanh nhạt, hồng, cam.., có nơi các màu trồng lẫn lộn chung nhau. 
Nơi nào không có hoa là thảm cỏ đẹp như nhung, thật mượt mà xanh tốt. Bãi cỏ màu xanh đậm  trồng viền 
bên ngoài, cỏ màu nhạt trồng bên trong. Nhin xa như tấm thảm hay bức tranh đẹp. Mỗi nơi thiết kế mỗi khác. 
Hồ nước rộng, thiên nga bơi lội nhởn nhơ. Cây cắt tỉa gọn gàng, xinh xắn, phần lớn mới nhú lộc. Vườn thoang 
thoảng mùi hương nhẹ nhàng các loại hoa như Hyacinths, hoa lài... 
 

Trong vườn phần lớn là hoa tulips nhưng cũng có các loại hoa khác như 
thủy tiên, daffodills, Irises, hoa cẩm nhung, hoa hồng, hoa đỗ quyên..v…v.. 
Cùng một loài hoa gồm nhưng nhiều màu và hình dáng khác nhau, hồng, 
tím trắng, xanh, vàng, đỏ v… v...  Có loại hoa trồng chung, xen kẻ với 
Tulips nhưng có loại trồng riêng biệt như Hortensia, hoa đỗ quyên(azalea) 
hoa cúc, hoa mẫu đơn… Những loại này 
trồng dọc theo lối đi hay khu vực khác trong 
vườn. 
 

Tulips ở Keukenhof có nhiều loại tôi mới thấy lân đầu tuy tôi thường đến các 
công viên, các vườn hoa Hoa ky. Có loại hoa to bằng bàn tay, cánh hoa có 
nhiều lớp như hoa hồng, màu đỏ thắm hay có loạ hoa  cánh đơn, chỉ có 1 lớp, 
cánh nhọn và màu xanh nhạt hay xanh da trời… Mỗi năm các chuyên viên canh 
nông pha giống tạo ra những loại hoa mới.. Đi mãi vẫn còn trong vườn hoa, hết 
khu này đến khu khác, hoa là hoa, chẳng biết bao giờ mới dứt. Mỗi khu vực một 
loài hoa, trình bày, thiết kế khác nhau. Theo người kinh nghiệm cho biết xem 
nửa ngày chưa được nửa vườn hoa. Khi nào thấy cái quạt gió to tướng quay 
quay là gần đến cuối vườn. 
 

Hàng năm Keukenhof có diễn hành các loài  hoa trồng bằng củ (bulb) Hyacints, 
Irises, Tulips vào cuối 4 hay đầu tháng 5 tùy theo thời tiết hoa nở nhiều hay ít. Tùy 
thơi gian hoa nở, vườn có nhiều cuộc triễn lãm hoa khác nhau như  triên lãm hoa 
Amarryllis, Tulips, Hyacints , triễn lãm cúc đại đóa,triễn lãm hoa hồng ,hoa Irises v.. v. 
 
Theo tài liệu Wikipedia người Hoa Lan trồng cả ruộng Tulips với muc đìch chính  lấy 
củ (bulb ) xuất cảng. Vào cuối hè khi các loài hoa có củ như Tulips, Irises, Amarryllis 
tàn héo, củ gìa., nhà trồng tỉa đào củ, chọn  lựa, xếp loại, cho  vào từng  thùng, xúât 
cảng khắp  thế giới để người mua trồng vào mùa thu. Một năm Hòa Lan xùất cảng 6 
tỷ các loại củ hoa (6 billion), phần lớn là củ tulips. 
 
Trong vườn có hàng trăm tượng điêu khắc mỹ thuật đặt rãi rác đó đây rất đẹp. Được 
biết Keukenhof tập trung nhiều tượng nhất trong xứ Hòa Lan, không nơi nào khác có 
nhiều hình tượng bằng nơi này . Các hồ, ao, rừng cây, vòi phun nước trắng xoá giữa 
các ao hồ tăng phân thơ mộng và mỹ lệ cho vườn hoa. Trong các hồ có thuyền nhỏ 
đậu dưới bến, khách muốn thi thố tài chèo thuyền với giai nhân như Pham Lãi và Tây 
Thi trong truyện xưa tích cũ thì mời xuống thuyền. (tôi nói cho vui, vì truyện xưa ghi 
Tây Thi là cô gái rất đẹp được vua Ngô phù Sai thương yêu mê mệt. ..) 
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Chúng tôi ngồi nghỉ ở các băng đá đặt rãi rác dưới tàng cây khi hết mỏi chân lại đi tiếp tục. Du khách nhiều 
lắm. Trong vườn có nhiều nhà hàng ăn uống, nhiều nơi giải khát  nhưng phần lớn đầy kín, hết chỗ. Các băng 
gỗ hay đá ít khi còn chỗ trống, người nọ vừa đứng lên , có người thay thế ngay. Du khách đủ mọi lứa tuổi, mọi 
sắc tộc. Người Á Châu nhiều lắm. Nhiều nơi bán quà lưu niệm nhưng nơi nào cũng đầy khách. 
 
Vườn Keukenhof cũng có nhiều sân chơi cho trẻ em. Những cái đu, cầu tuột, những con ngưa, con thiên nga 
v.v.. bằng gỗ màu đỏ, vàng, xanh  hấp dẫn trẻ con. Tiếng cười đùa cuả chúng thật dòn dả, vui tai. Đi ngang 
vườn cây xanh mướt, dày đặc, cắt xén bằng phẳng, cao khỏi đầu người lớn, nghe toàn tiếng trẻ con  bên 
trong. Hóa ra chúng đang ở bên trong cái mê cung – maze -, nơi người ta cố tinh thiết kế rắc rối làm cho 
người đi vào dễ bị lạc đường. Các nông trại thường làm bằng thân cây bắp khô hay gỗ nhưng ở đây họ trồng 
cây xanh thành nhưng đường lối như mê cung lẫn lộn, dể bị lạc cho trẻ con giải trí.  
 
Có thể nói Keukenhof là nơi vui chơi cho mọi người, mọi lứa tuổi. Gíà, trẻ, trung niên, tuổi nào cũng tìm được 
nguồn vui  trong vườn này. Muốn tĩnh mịch, hưởng không khí trong lành có chim hót, hoa đẹp muôn màu thì 
nghỉ ngơi ở băng nhỏ trong lều giữa đám cây to bóng mát. Muốn vừa thưởng thức hoa, vừa nghe nhạc nên 
ngồi ven bờ hồ lớn, nơi căn lều xinh đẹp với dàn nhạc đủ cả kèn, trống, đàn như do người thật trình diễn 
nhưng thật ra tiếng nhạc phát ra từ máy hát phía sau lều. Đối diện với lều, bên kia hồ, nhà hàng ăn uống 
khang trang, bàn ghế đẹp. Khách ngồi kín hết chỗ trong nhà và các ghế đặt ven bờ hồ. Thật náo nhiệt, vui 
tươi.  
 
Sau khi ăn trưa chúng tôi nghỉ ngơi trong khu vực dành cho khách. Nơi này có cây to bóng mát và những gối 
nệm hình tròn, hình thoi to như cái bàn, ngồi thật êm. Một gối rộng đủ cho 2 người ngã lưng thoải mái. Nhiều 
hình tượng điêu khắc nghệ thuật bằng gỗ to hơn người lớn, rất đăc biệt, đặt rãi rác trong khuôn viên. 
 
Hoa lan 
Nghỉ ngơi độ 10,15 phút chúng tôi tiếp tục đi đến nhà kiếng xem hoa lan. Đường đi đến đó cũng đầy các loại 
hoa quá đẹp. Theo chị em tôi thì chỉ xem hoa lan cũng đáng tiền vé vào cửa và xem cả vườn hoa tulips kể 
như miễn phí. Nhiều lan quá, ngoài các loài dễ trồng thường thấy như lan hồ điệp, vũ nữ, lan đất, lan hài, 
hoàng lan còn hàng trăm loai lan khác. Theo tài liệu của vườn  hoa, khi triễn lãm lan người ta trưng bày cả 
ngàn loại hoa lan đang ra hoa khoe hương sắc. Hoa lan trong nhà kiếng cây nào cũng xum xuê, tươi tốt, đang 
ra nhiều hoa xinh đẹp.  Những chậu hoa bày trong nhà kiếng kể trên chỉ để khách xem, không bán. Các chậu 
hoa bán cho khách nhỏ hơn ở phòng bên cạnh, giá từ 9, 10 euros đến 50 euros. Thiên hạ xem đông và mua 
cũng nhiều vì tương đối rẻ hơn ngoài phố và hoa lạ, hiếm, không thấy bán ở các nhà trông lan. 
 
Tôi đến của hàng bán quà lưu niêm mua bưu thiếp. Một tấm nhỏ giá 1,10 euros, tấm lớn hơn một chút giá 
1,60 euros, so ra mắc hơn ở Mỹ. Đặc biệt đến cửa hàng nào cũng thấy bán rất nhiều guốc gỗ sơn vẽ màu sắc 
nỗi bậc rất đẹp. 
 
Guốc gỗ:  
Người cháu cho biết guốc gỗ có từ thế kỷ thứ 13, nông dân mang guốc đi làm việc đồng áng. Guốc gỗ dày, 

không sợ bị vật bén nhọn đâm thủng xuyên qua guốc làm thương tích đôi 
chân. Guốc dễ mang, không mất thì giơ buộc dây nhợ lôi thôi và thoáng, 
không khí có thể vào nên người mang không bị chứng hôi chân. 
 
Guốc ngày xưa làm bằng tay, từ cưa, đục đến sơn vẽ. Ngày nay người ta 
làm băng máy nhưng tô vẽ vẫn do thợ chuyên nghề thực hiện. Hiện giờ 
guốc gỗ chỉ dùng trang trí, ít người dùng và chỉ thấy ở Hoa Lan. Có đôi 
guốc nhỏ chỉ vừa chân em bé, có đôi to dành cho người có đôi chân tròn 
đầy mủm mĩm, có những đôi guốc khổng lồ như đôi guốc chứa 2 bình hoa 
lan trước nhà kiếng trong vườn Keukenhof. 

 
Lời Kết  
Nhìn vườn hoa nước người lại nhớ đến quê hương. Tôi biết Việt Nam trồng nhiều hoa lan nhưng không biết 
có trồng được hoa tulips chưa. Tuy nhiên theo báo chí, các vườn cây cảnh nơi quê nhà rộng lớn hơn ngày 
xưa rất nhiều, tỷ lệ thuận với việc xây cất nhà cửa, phát triển đô thị. Cầu mong đất nước tôi được mở mang về 
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canh nông, kỹ nghệ, mỹ thuật cũng như các lãnh vực khác để đồng bào tôi có đời sống an lành, ấm no như 
dân Hòa Lan. 
 
Chúng tôi rời Amsterdam lúc 3 giờ chiều, đến Paris vào 11 giờ tối, khi thành phố vui tươi lấp lánh ánh đèn, 
quận 13 rộn ràng người đi lại. Cám ơn anh chi bạn và vợ chồng người cháu đã vì tôi đi bộ cả ngày, lái xe 7,8 
tiếng... Tình bè bạn anh chị không vì thời gian hay không gian làm xa cách. Các con anh chị hiếu thảo với cha 
mẹ và hòa thuận với anh em như nề nếp cổ truyèn ngày xưa, điều rât quý và hiếm ở thế hệ trẻ trong xã hội Âu 
Mỹ ngày nay… 
                            
Ngọc- Hạnh. 
    
 
   


