Đi Du Thuyền Trên Sông Rhin - Phần chót
Hướng Dương txđ
Ngày thứ 6: Thăm Viếng Cologne (Koln)
Hôm nay tương tự như những hôm trước, đến 8:30am mọi người bận áo cho thật ấm vì còn lạnh hơn cả hôm
trước, đi bộ một quảng dài dọc theo con sông Rhin dưới một bầu trời âm u để tới chỗ những xe buýt đậu sẵn
chờ chúng tôi tới. Sau khi tất cả số người dự tính đã lên, xe từ từ chuyển bánh, chạy chừng bẩy tám phút là
đã tới trung tâm Cologne.
Cologne là thành phố lớn thứ 4 của nước Đức, sau Berlin Hamburg và Munich với dân số toàn khu vực kể cả
vùng xung quanh Cologne lên tới 10 triệu người. Thành phố Cologne nằm cả lai bên bờ con sông Rhin. Thắng
cảnh chính là Đại Thánh Đường Cologne cũng là trụ sở của toà Tổng Giám mục Cologne. Đại học Cologne là
một trong những đại học xưa nhất và lớn nhất Âu Châu.
Cologne có từ thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Trong thời trung cổ Cologne đã là một thị trấn
thương mại trù phú vì có nằm trên con đường đi buôn nối liến Đông và Tây Âu. Thời Phục Hưng, Cologne đã
là một trong những thành phố lớn nhất trong vùng phía Bắc dãy núi Alps. Trước Đệ Nhị Thế Chiến thành phố
này đã co thời bị quân Pháp rồi sau đó quân Anh chiếm đóng và trong Thế Chiến thư hai Cologne đã là một
trong những thành phố của Đức Quốc bị bỏ bom nặng nhất. Trong thời kỳ không quân hoàng gia Anh bỏ bom,
95% dân đã bỏ thành phố ra đi chạy loạn và hầu như toàn thành phố đã bị hủy hoại. Sau này ông việc xây cất
lại đã không còn theo như cũ và Cologne đã trở thánh một thành phố nửa mới nửa cũ.
Cologne là một trung tâm văn hoá chính của vùng có con sông Rhin (Rhineland), với các khu vực khảo cổ,
hơn 30 viện bảo tàng và hàng trăm phòng triển lãm hội họa và điêu khắc. Hàng năm Cologne tổ chức nhiều
hội chợ thương mại đủ loại như as Art Cologne, imm Cologne, Gamescom, and the Photokina

Xe đậu ở bên đường Komodienstrabe, ngay bên nhà Thờ St Andreas, ai nấy lục đục xuống xe đi theo nguời
dẫn đường là một người đàn ông trung niên bụng bự người Đức, ông này khoái pha trò làm cho thiên hạ khoái
chí cười phá lên, nhưng tôi thấy nhạt nhẽo nên chẳng cười gì hết. Đi một quãng ngắn dọc theo vỉa hè hẹp tí
chỉ đủ hai người bước song song thì tới quảng trường rộng mang tên Kardinal Hoffner Platz nơi có một cây
tượng cột trạm trổ tinh vi (finial) trên cao có hình một bông hoa (kreusezblume). Kardinal Hoffner Platz nằm
ngay trung tâm Cologne, xung quanh là những toà nhà (buildings) dùng làm cơ sở thương mại lớn và là nơi có
đại thánh đường Cologne, một nhà thờ cổ xưa đen thui có lẽ do khói hay bụi bậm của thời gian. Như bao nhà
thờ công giáo bên Âu Châu khác Thánh Đường Cologne to lớn cao đẹp uy nghi, chì tiếc không sao chụp được

nguyên nhà thờ trong một bức hình, không thể đứng từ xa mà chụp vì sẽ bị những cao ốc xung quanh che
khuất.
Đại thánh đường Cologne (Köln Dom) - hình bên lấy từ Internet - là một trong
số nhỏ những toà nhà còn đứng vững sau những cuộc dội bom trong thề
chiến thứ hai, trong khi cả thành phố Cologne hầu như bị tiêu hủy hoàn toàn.
Nhà thờ này được bắt đầu xây vào năm 1248 và phải mãi tới 1880 mới hoàn
tất, lý do là vì chiến tranh liếp và cũng vì thiếu tiền. Nhà thờ này được xây
dựng theo lối kiến trúc gothic và vì nó là thánh đường gothic lớn nhất nước
Đức nên Unesco đã ban cho nó danh hiệu di sản của thế giới. Hàng năm có
những cuộc hành hương lớn qua nơi đây cho nên Kohn Cathedral được coi là
thắng cảnh đông người tới thăm viếng nhất Đức Quốc.
Du khách được thăm viếng bên trong nhà thờ trong những giờ không có thánh
lễ - tuy nhiên được tự do tham gia những buổi thánh lễ này. Hông chúng tôi tới
xem nhà thờ là ngày chủ nhật, có những buổi thánh lẻ liên tục nên chúng tôi
không được vào bên trong nhà thờ, chúng tôi chỉ đi quanh xem và chụp hình
bên ngoài mà thôi.
Tuy nhiên nếu muốn du khách có thể vào bằng mốt lối riêng bên phải thánh đường mua vé 3 Euros để leo hơn
500 bực thang lên tuốt đỉnh cao nhà thờ xem toàn cảnh thành phố Cologne và ngăm ngiá tận mắt những cáo
chuông lớn của nhà thờ này. Một một nơi nữa để vào xem là kho bạc của Thánh đường (Cathedral Treasury),
nếu muốn du khách trả 5 Euros - nếu mua vé xem luôn đỉnh nhà thờ thì là 6 Euros - đề vào bằng cửa phiá bên
trái mặt trước của nhà thờ. Trức lối vào kho bạc có một cái cột mầu vàng có ghi tên Schatzkammer. Một khi
xuống tới hầm nhà thờ du khách tha hồ đi từ phòng này sang phòng kia xem những đồ có từ thời Trung Cổ:
trang phục, đồ trang sức, và những thánh tích. Muốn biết thêm chi tiết về giờ giấc thánh lẽ cũng như giờ mở
cửa để vào viếng thăm, xin vào xem trang web của nhà thờ: http://koelner-dom.de/index.php?id=19167&L=1

Trong khi mọi người mải mê nghe anh chàng dẫn đường giải thích về lịch sử và lối kiến trúc cả Thánh Đường
Cologne, tôi đi quanh công trường phía trước nhà thờ để chụp một vài tấm hình như các bạn thấy dưới đây

Sau đó anh chàng đưa đường dẫn chúng tôi đi theo một con hẻm hướng Đông Bắc, chúng tôi đi qua một bảo
tàng viện có tên là Roman Germanic Museum nhưng chúng tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn qua những tấm kính,
dòm dòm ngó ngó một tí, vì bảo tàng viện này đóng cửa chủ nhật. Đi chút nữa chúng tôi qua philharmonic Hall
là nơi có những buổi diễn tấu nhạc, rồi tới một công trường có tên là Heinrich Boll Plaza, đi xuống hàng chục
bực thang tới một sân rộng, từ đấy thấy được lấp loáng cây cầu nổi tiếng có tên là Hohenzollernbrucke cùng
bức tượng của Hoàng Đế Đức Kaiser Wilhelm II đi ngựa – vua sứ Phổ (Prussia), lãnh tụ cai trị đế quốc Đức và
vương quốc Phổ từ ngày 15 tháng 6 1988 cho tới ngày 9 tháng 11 1918. Ông là cháu hoàng hậu Victoria và
có liên hệ gia đình với nhiều vị vua và hoàng tử các nước Âu Châu. Ông là người đã cho Thủ Tướng Otto Von
Bismarck nghỉ việc vào năm 1890 và đã dẫn nước Đức theo chiều hướng ngoại giao hiếu chiến và đã cùng
hai nưóc Hung Gia Lợi và nước Phổ gây ra Đệ Nhất Thế Chiến.

Sau đó chúng tôi đi theo một công viên dọc bờ sông Rhin có tên là Frankerwerft, thấy xa xa các khách sạn,
cửa tiệm, nhà hàng, quán café, rồi tới nơi có ngôi nhà thờ Great St. Martin.
Nhà Thờ Thánh Lớn Martin (Great Saint Martin Church) là một nhà thờ Thiên Chúa Giáo được xây cất theo lối
kiến trúc La Mã (Romanesque). Nhà thờ này đã được dựng lên từ móng một nhà thờ La Mã nhỏ trước lia ở
trên một hòn đảo giữa con sông Rhin. Nhà thờ sau đó được dùng như là một nhà tu giòng benedictine. Thánh
đường hiện tại với một tháp chuông cao với một thánh giá trên cùng được xây cất vào những năm 1150-1250
đã trở thành một thắng cảnh của khu phố cổ của Cologne. Nhà thờ này đã bị hư hại nặng nề trong trận Thế
Chiến thứ Hai và công cuộc sửa sang lại chỉ mới hoàn thành vào năm 1985.
Chúng tôi tiếp tục đi tới một công trường nhỏ từ đây thấy một nhà tắm Do Thái được gọi là Mikvah tức là nơi
những người Do Thái tới tắm trước ngày lễ Sabbath hay sau ngày có kinh nguyệt để rữa sạch thân mình và
trờ nên thanh khiết. Đi thêm nữa thì tới một công trường nhỏ có một bể nước khá đẹp rổi từ đó đi tắt để mau
chóng quành trở lại khu nhà thờ chính đã xem ban nãy, rồi giải tán nơi đây. Đối với tôi cuộc đi xem thành phố
Cologne bằng chân này hơi vô duyên vì đi bộ chẳng đi bao xa, cứ đi chục bước thì lại ngừng để nghe người
dẫn đường diễn giảng trang giang đại hải về lịch sử của từng nơi. Cuối cùng đi chưa được một cây số vuông,
cảnh phố phường nhạt nhẽo chẳng có gì đáng chụp kỷ niệm, chỉ mỏi chân vì phải đứng một chỗ và đi loanh
quanh chờ cả nhóm di chuyển.
Chừng hai mươi phút sau, chúng tôi chấm dứt tua viếng thăm thành phố Cologne và từ biệt người dẫn đường.
Chúng tôi được khoảng 20 phút để tự do đi loanh quanh. Tôi đã quá mỏi chân nên chẳng muốn đi đâu nữa, vả

lại theo tôi đi chỗ nào cũng giống chỗ nào, chỉ thấy những nhà cửa tương tự, những khu thương mại khá mới
mặc dù nhiều nhà thấy ghi số năm được cất là cuối thế kỷ thứ 19. Đặc biệt có cửa hàng mang tấm bảng lớn
ghi con số và dòng chữ “4711 original eau de cologne” - thứ nước (hoa) gốc của thành phố Cologne –
Tôi chui vào một quán Mac Donald mua một cốc cà phê ngồi nghỉ mệt chờ tới giờ ra xe bus trờ lại con tầu.
Trưa hôm đó ai muốn đi chu du thành phố Cologne thì có thể cứ đi, con tầu tổ chức những chuyến shuttle đưa
đón từ 2 giờ tới 5 giờ 30 chiều. Tôi không biết có nhiều người đi hay không, riêng tôi thấy ngày đi thăm
Cologne hơi vô duyên vì hãng Viking đáng lý ra phải cho chúng đi một vòng thành phố bằng xe hơi giống như
khi ở Strasbourg, vừa xem được nhiều vừa bớt mỏi chân đứng một chỗ mà chẳng xem biết được gì nhiều về
Cologne.
Như thế là chỉ còn một ngày nữa là chấm dứt cuộc du thuyền trên con sông Rhin. Chiều hôm đó, 6:15 pm
chúng tôi lên nghe thông báo về thủ tục rời thuyền (disembarcation) vào sáng thứ Ba. Chúng tôi không có
hành lý nhiều và nặng nề nên quyết định sẽ tự kéo vali xuống tầu một mình, như thế sẽ xuống sớm và sẽ có
lợi vì chúng tôi chỉ ở lại Amsterdam có 2 ngày. Ăn cơm tối xong, 9:00 pm chúng tôi lên lounge nghe đánh
piano: hôm nay có chương trình đặc biệt chơi những bài cổ điển của những nhạc sĩ ngày xưa đã sinh sống và
làm việc tại Cologne. 10:00 pm chúng tôi về phòng sửa soạn đi nghỉ để hôm sau đi Kinderdijk, một làng nhỏ
Hòa Lan ở bên bờ sông Rhin. Khi chúng tôi đã lên giường thì nhiều du khách vẩn còn đi du hí ở Cologne: họ
có thể ăn chơi xả láng cho tới 1:00 am mới phải trở về tàu vì đêm nay con tầu còn ở bến đợi họ cho tới khi tất
cả hành khách đã “hồi hương”.
Ngày thứ 7: Thăm Viếng Kinderdijk
Hôm nay theo đự định 4:00pm du thuyền mới tới Kinderdijk. Như vậy con tầu Hlin phải chạy liên tục 15 tiếng
đồng hồ mới tới bến đậu. Tìm hiểu trên Internet, tôi được biết nếu đi đường bộ thì khoảng cách giữa Cologne
và Kinderdijk co khoảng 150 miles và nếu lái xe thì chỉ mất có hơn hai tiếng rưỡi. Như vậy đi đường sống
quanh co, tôi đoán chừng khoảng đường đi từ Cologne tới Kinderdijk chắc phải từ gấp rưỡi tới gấp đôi. Tôi
không tìm được con số chính xác mặc dù cố gắng tìm kiếm trên Internet.
Tôi đã thức dậy từ 7 giờ sáng, tôi lên tầng trên ra mũi tầu nhìn trời nhìn đất; Trời hôm nay lânh dữ, càng đi về
phiá Bắc khí hậu càng lạnh, một phần nữa là mới sáng sớm, chưa có mặt trời. Gió thổi ào ào càng làm cho tôi
run rẩy. Tôi bèn xuống tấng dưới rồi đi ra đi ra phiá hai bên con tầu, nơi đây có một khoảng trống ngắn chừng
ba bốn mét và lan can nhìn ra ngoài trời. Vì hai bên có tường chắn nên bớt gió và vì bớt gió nên bớt lạnh. Tôi
đứng đó chụp hình để ghi lại những thắng cảnh của xứ Hoà Lan hai bên bờ sông Rhin.
Qua một đêm chạy trên con sông, chiếc tàu đã tới một vùng tôi đoán là thuộc đất Hoà Lan, vì khung cảnh đã
đổi khác hoàn toàn. Nhìn lên bờ, tôi không còn thấy nhà cửa mà chỉ còn là những dải đất hoang vu bằng
phẳng, không núi non như khi còn ở phiá Đức Quốc, nhìn từ xa tôi thấy tựa như một bải cát, phiá xa xa là
những hàng cây trông cũng lạ mắt: cây trông như không có lá hay có lá nhưng thưa thớt không um tùm như
những cây tôi từng thấy. Tôi tự hỏi không biết những cây đó do người ta trồng làm gì, chắc chĩ để làm cảnh vì
thiếy chúng vùng đất này càng trơ trọi hơn nữa.

Con tầu chạy hàng giờ nhưng nhìn sang hai bên bờ con sông Rhin vẫn chỉ là một một khung cảnh tĩnh như
thế, không thấy có bóng dáng nào của cuộc sống, không nhà cửa, không đường phố, không xe hơi, không
người, không thú vật … Nhưng trên con sông thì tầu bè vẫn qua lại. Tôi thấy vẫn những xá lan chở nguyên

liệu hay hàng hóa gì đó nhẹ nhàng trôi trên giòng nước, phần lớn đi ngược chiều với chiếc du thuyền của
chúng tôi. Nước sông Rhin nơi đây phẳng lặng như mặt hồ, xanh ngát vì phản chiếu bầu trời…
Rồi tới lúc cây côi hai bên bờ nhiều và um tùm hơn, nhà cửa bắt đầu xuất hiện, có những cây cần bắt ngang
qua on sông Rhìn, trước là những cây cầu kiều cũ xưa, sau tới những cây cầu treo theo lối kiến trúc mới hơn.
Có nới tôi thấy xuất hiên những cột có cánh quạt dùng để phát điện… Những nhà máy bắt đầu thấy, phần lớn
là những nhà máy trông có vẻ thuộc loại kỹ nghệ hóa học, làm phân bón(?) rồi cả một thành phố với những
tòa nhà cả chục từng…

Đến tám giờ tôi đi ăn sáng xong lại trở ra chụp hình tiếp cho tới khi tới giờ ăn trưa, tôi lại đi ăn. Ăn xong tôi lên
tuốt sân thượng, mắt trời đã lên tới đỉnh đầu, bầu trời quang đãng có nhiều mây xanh, gió đã bớt lạnh, còn
chừng hai tiếng nữa thì chúng tôi sẽ tới Kinderdijk. Đến khi thấy những nhà máy xay có cánh quạt gió
(windmill) thì tôi biết đã sắp tới Kinderdijk..
Kinderdijk là một ngôi làng ở miến Nam Hòa Lan cách Rotterdam 15 cây số dựng trên một vùng đất bồi xung
quanh là nhưng bờ đê ngăn nước (polder) hai con sông Lek và Noord. Để hút nước ra khỏi vùng đất bên
trong các bờ đê 19 nhà máy có cánh quạt gió (cối xay gió - windmill) đã được xây cất lên từ năm 1740.
Kinderdijk là nơi có nhiều nhửng nhà máy cánh quạt gió tụ tập gần nhau nhất xứ Hòa Lan. Chính vì vậy mà du
khách tới hòa Lan thường ghé Kinderdijk, một nơi đã được UNESCO công nhận là một di sản của thế giới kể
từ năm 1997.
Kinderdijk tiếng Hòa Lan có nghiã là Đê của những đứa bé (Children dike). Năm 1421 trong trận lụt Saint
Elizabeth cã vùng Grote Hollandse Waard rộng lớn ngập nước nhưng vùng đất Kinderdijk vẫn khô ráo. Từ đó
những nhà máy có cánh quạt gió được coi là một phương thức hữu hiệu để quản lý nước (water
management). Nó tiêu biểu cho xứ Hòa Lan.
Vào mùa du lịch, trong số 19 nhà máy có cánh quạt gió, có một cái mở cửa cho du khách vào thăm và nếu
hên thì đúng vào ngày nhà máy này đang hoạt động, cánh quạt gió thổi quay vòng vòng và bên trong nhà máy
hệ thống cối xay cũng quay theo. Đi thăm nhà máy cánh quạt gió này giúp người ta hiểu rõ phương thức hoạt
động của nó đồng thời có một khái niệm về lối sinh sống của người dân Hòa Lan ngày xưa. Nhà máy xay
cũng là căn nhà nơi gia đình người chủ nhà máy ấy sinh sống và ngày nay người ta vẫn còn giữ lại những vật
dụng của họ trong đó.
Nếu du khách đến thăm Kinderdijk vào tuần thứ hai của tháng 9 thì sẽ chứng kiến cảnh những nhà may xay
đó được rọi đèn sáng trưng vào buổi tối trông rất đẹp mắt. Chính vì vậy mà vào thời gian đó du khách từ khắp
nơi trên thế giới đổ về Kinderdijk, không khi vui nhộn rộn rịp nhơn bình thường.
Một phần lớn đất đai ở Hòa Lan ở dưới mặt nước biển khoảng 7 mét. Nhưng người dân Hoà Lan không ai
nhận thức chuyện này bởi vì Hòa lan có một phương pháp đặc biệt và hữu hiệu để ngăn nước biển không thể
vào đất liền. Ngay cả thủy triều cao vào mùa Xuân cũng không có cơ cuốn người dân đi.
25% đất đai của xứ Hòa Lan là những vùng đất lấn ra biển (được gọi là polder)… Muốn tạo thành một polder,
trước tiên người ta xây một con đê xung quanh một vùng đất ngập nước biển. Sau đó người ta bơm nước bên
trong đổ ra phía ngoài hàng rào đê. Những vùng đất dành được này nằm dưới mặt nước biển, gọi là polders,
chỉ dùng để cấy cầy trồng trọt hay vào nhựng mục tiêu kỹ nghệ mà thôi. Công việc bơm nước để làm khô
những polders xưa kia được đảm nhiệm bởi những cối xay gió (windmill) hay bởi những máy bơm dùng hơi

nước. Ngày nay có những trung tâm bơm dùng máy điện hay máy diesel
Sở dĩ những cối xay gió được xử dụng là vì nó dùng gió nên không tốn tiền mua nhiên liệu, nhưng cối xay gió
có cái bất lợi là khi gió ngưng thổi thì cối ngưng bơm nước. Hơn nữa sức bơm của cối xay gió không mạnh
bằng sức bơm của những máy bơm cơ động (mechanical pumps) nên chỉ bơm cao tối đa là 1m30 mà thôi. Do
đó muốn bơm cao tới 2m50 người ta phải xử dụng hai cối xay gió nối đuôi nhau, cối đầu bơm nước lên một
mức cao hơn (boezen level) và cối thứ hai bơm từ mức này vào những con rạch chạy quanh vùng
Alblasserwaard (mức cao thứ hai). Những con rạch này đưa nước cả vùng tới Kinderdijk, nới đây 18 cối xay
gió đồng loạt bơm nước vào một hồ chứa nước lớn, nước trong hồ được thải vào nhựng con sông khi thủy
triều xuống thấp hơn mặt nước trong hồ.
Khoảng 4:30pm du thuyền tổ chức hai chuyến đi chơi thăm thú Kinderdijk: một là đi thăm một xưởng làm phô
mai – phô mai là một trong những sản phẩm tiêu biểu cho Hòa lan – hai là đi coi cối xay có cánh gió. Tôi chọn
đi coi cối xay có cánh gió vì nghĩ rằng đi xem cối xay cánh sẽ hiểu biết được nhiều hơn về xứ Hoà Lan. Hóa ra
đa số đi thăm xưởng làm phô mai, chỉ chừng 1/3 đi coi cối xay cánh gió mà thôi.
Những người đi xem cối cánh gió được chia ra từng nhóm nhỏ chừng 20 người. Người dẫn đường nhóm tôi là
một người đàn bà trông vẻ nhà quê, lớn tuổi, nhưng nói tiếng Anh thông thạo. Chúng tôi như một đàn cừu đi
theo người dẫn đường, chúng tôi từ con tầu đi băng qua con lộ, đi men theo những con đường sỏi đá đất vào
tuốt luốt bên trong. Vùng này trông tựa như một vùng ở nhà quê với những ao hồ. Chúng tôi đi qua một nhà
máy bơm nước ra sông hay biển gì đó. Nước trong vùng được những cối xay gió đẩy tới một trung tâm và từ
đó được đẩy đi. Như vậy nước sông hay biển tràn vào khu đất liền này lại được máy bơm đẩy trở ra, liên tục
như vậy. Sau đó chúng tôi vào nhà tiếp đón du khách (visitor center) nơi đây có trưng bầy chút dụng cụ hình
ảnh của cối xay cánh gió nhưng chủ yếu là nhắm bán cho du chách những món đồ kỷ niệm. Một vài người tò
mò đi loanh quanh xem và chọn mua một vài thứ, tôi thấy toàn những đồ vớ vẩn mua về chỉ thêm rác nhà nên
đi lòng vòng chụp dăm tấm hình chơi cho đỡ buồn tình.

Sau đó chúng tôi được dẫn tới ngồi trong một xưởng nơi thợ chuyên môn bảo trì những cối xay gió làm việc.
Nơi đây người dẫn đường giải thích cách làm những bộ phận trong một nhà máy xay cánh gió và phương
thức họat đông của cối xay cánh gió. Những khúc gỗ cứng đặc biệt dùng để làm bộ thắng, những bộ phận
sửa chữa được chuyền tay cho mọi người xem. Tôi ngồi nghe mà ngám ngẩm chỉ muốn sớm xong để đi tới
xem một cối xay cho rồi.

Sau đó chúng tôi đi thành từng đoàn dài léch thếch như bọn mọi da đỏ đi theo những con đường tráng xi
măng rồi băng qua những khoảng đất ruộng tới những con đường đất dẫn tới một cối xay gió hôm đó mở của
cho du khách vào xem bên trong. Ngoài những bộ phận cơ động của nhà máy xay gió – dùng để bơm nước –
chúng tôi được xem khu vực sinh sống ngày xưa của gia đình chủ nhân cối xay gió. Nói chung mỗi nhà máy
xay gió có bốn từng, có một cầu thang hẹp thẳng đứng đưa từ từng dưới lên từng trên. một gia đình sinh sống
trong cối xay gió gồm hai vợ chồng và con cái - số con cái có thể lên tới 12 người, ngày xưa người ta đẻ con
nhiều vì không có thuốc ngừa thai và không phá thai vì tôn giáo không cho phép, hơn nữa một số chết yểu,
với lại gia đình nông dân cần những bàn tay lao đông để làm ruộng.
Du khách chui vào nhà máy xay cánh gió qua một khung của thấp – lý do là vì nông dân Hòa Lan ngày xưa
thiếu dinh dưỡng, ít người cao hơn 1m50 – vào từng thứ nhất là nơi có nhà bếp phòng khách và phòng ngủ
của gia chủ. Leo thang lên từng trên là nơi sinh sống của con cái trong gia đình. Từng trên nữa bị khói hun
đen là vì ngày xưa cá gia chủ bắt được từ những lạch và hồ chứa nước được đem hun khói ở lò sưởi nơi đây
hầu có thể để dành ăn suốt năm. Ống khói tuôn ngay ra bên ngoài chứ không đưa lên trên mái ở từng trên vì
mái nhà máy lợp rơm, những đốm lửa dễ gây hỏa hoạn. Leo thang lên từng thứ tư là từng có thể di động,
xoay tròn theo chiều gió hấu giúp có gió làm quay cánh quạt. Nơi từng này có tất cả những bộ phận cơ động
cúa nhà máy, đặc biệt nhất là cái cần thắng giúp chặn đứng không cho cánh quạt tiếp tục quay khi nhà máy
ngưng hoạt động – Khi chúng tôi vào xem cối xay gió thì cánh quạt bị chặn lại có lẽ vì sợ gây tai nạn cho du
khách vào bên trong viếng thăm cối xay?
6:30pm chúng tôi ra về, chỉ cần chừng 20 phút đi bộ là trở lại thuyền. Tối đó lại đi ăn tối như những ngày
trước, có khác chăng là mọi người bịn rịn chia tay, chụp hình kỷ niêm với nhau, trao đổi địa chỉ email để sau
này liên lạc – nhưng chắc một khi ai về nhà người nấy thì quên khuấy cả liên lạc với nhau, quả đúng vì cho tới
bi giờ khi ngồi viết bài tường trình này tôi cũng chưa viết email cho ai và cũng chẳng thấy ai viết cho tôi.
Thế là hết một tuần du hành, sáng hôm sau mọi người xuống bến tại Amsterdam. Chúng tôi đã nhờ concierge
của du thuyền kêu dùm taxi, vừa xuống tới bến là có taxi chờ sẵn đưa chúng tôi về khách sạn, Chúng tôi sẽ ờ
lại Amsterdam hai ngày vì muốn đi thăm hai nơi nổi tiếng, thứ nhất là khu vườn Keukenhof trồng hoa tulip và
thứ hai là khu đèn đỏ (red light district) là khu chơi bời lừng danh của Amsterdam
Kết Luận:
Một tuần đi chơi trên sông Rhin trôi qua quá nhanh chóng. Tôi rất vui lòng về chuyến đi du thuyền này vì nhiều
lý do:
 Trước tiên giá vé đi vào tháng Tư là tháng tương đối ít du khách nên rẻ, không tốn kém hơn đi tầu trên
biển nhiều. Thứ đến là tại mỗi bến tầu dừng (tức là mỗi ngày) hãng tầu đều tổ chức một chuyên đi
thăm một thắng cảnh hay thành phố nào đó giống như khi mình đi tour tổ chức trên đất liền (land tour)
bằng xe bus rộng 50 chỗ ngồi không phải trả thêm tiền – chi phí đã được tính chung với vế đi tầu trong khi đi tầu biển thì phải tốn tiền thêm mua vé tour đi chơi trên đất liền - mà vé cũng khá đắt.
 Di du thuyển trên sông thoải mái hơn, vì thuyền ít người hơn nhiều, đi lại trên thuyền như thể đi trong
khách sạn, du khách chọn lựa hơn nên dễ hòa đồng với mình, service trên tầu tốt hơn. Hơn nữa việc
xuống đất liền rất nhanh chóng, chỉ bước qua cây cầu sắt là xuống tới bến, khi trở về du thuyền không











xét hỏi rườm ra, không phải bị rà máy an ninh xé túi mình mang theo, chỉ việc đưa tấm thẻ tựa như tấm
thiệp làm ăn (business card) của hãng tầu trên đó có viết tên mình và số phòng mà thôi.
Tầu phục vụ ăn uống tốt đẹp hơn: đồ ăn sang và ngon hơn, ê hề, ăn sáng ăn trưa ăm chiều đều có thể
ăn ở restaurant (một phòng ăn duy nhất) vừa buffet vừa à la carte, có nhân viên hầu hạ tận tình, rượu
wine, bia, nước ngọt uống thả cửa không tốn, ly chưa hết đã có người tới rốt thêm. Wine (của Đức)
thuộc loại khá ngon vừa đỏ vừa trắng để thực khách chọn tùy theo ý thích và tùy món ăn được phục vụ
ngày ba lần lúc ăn trưa, lúc xế chiều (giờ cocktail) và ăn tối. Vì số du khách ít ỏi nên ra vào restaurant
thoải mái, không chờ đợi, không chen chúc. Nếu muốn ăn nhẹ bụng và muốn khỏi phải làm quen với
những người ngồi cùng bàn thì mình có thể lên lounge hay terrace ngồi vừa ăn vừa nghe nhạc (nhiều
khi do một người đánh piano). Ăn trong restaurant thì ai muốn ngồi đâu thì ngồi, cứ chỗ trống là ngồi,
do đó nếu muốn ngối bên cửa sổ nhìn ra sông thì tất nhiên nên tới sớm một tí.
Tiền cho những nhân viên phục vụ (tip) là tùy tâm, hãng tầu không đương nhiên khấu trừ, tính sổ như
khi đi tầu biển. Đi tầu biển phải đưa credit card lúc mới lên tầu để đương nhiên bị tính một số tiền phục
vũ nhất định khi rời tầu. Tuy nhiên trên cuốn chỉ dẫn có để nghị cho những ai và theo thông lệ cho bao
nhiêu.
Vì thuyền đi trên sông nên yên hơn, không bị sóng nhồi, ít bị say sóng như khi đi trên biển. Tuy nhiên
vì tầu di chuyển ban đêm - trừ một buổi sáng tầu đi cruising để du khách được ngắm con sông - đôi khi
đang ngủ cũng nghe tiếng “rầm” một cái như thể tầu đụng cái gì không biết. Và có khi tiếng máy tầu nổ
rầm rầm không hiểu tại sao, cũng hơi khó chịu.
Cuối cùng đi trên sông du thuyền nhỏ nên thiếu một số tiện nghi: không có rạp hát, không có shows,
không có hồ bơi, không có phòng tập thể thao. Tuy nhiên đối với riêng tôi thì những tiện nghi trên cũng
không quan trọng, không có cũng không sao, vì những ngày đi chơi phải đi bộ nhiều, tối về mệt phải đi
ngủ sớm để hôm sau đi chơi tiếp.
Gặp những người nói chuyện khá vui:
Hai vợ chồng một ông bà người South Africa đã di dân sang Úc sống ở Sydney
Hai mẹ con một bà từ Los Angeles (Linda và Scott)
Hai vợ chồng (Ray) đến từ tiểu bang nhỏ xíu Rhode Island
Hai vợ chồng từ Dallas đi liên tiếp ba chuyến cruise Viking xen kẽ với đi Poland ở chơi
Một bà từ Alabama, chống là minister đã bảo lãnh 1 gia đình VN và một anh chàng phi công năm 1975
Hai vợ chồng từ Massachusetts ông chồng đã theo quân đội Mỹ sang VN năm 1968-69 nhưng vì là thợ
điện nên không phải ra chiến trường.. ông kể trước khi đi cruise đã đi thăm Paris 1 tuần, v.. v…

