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Hoofdstuk: Tiel – Westerheim (vlak bij Ulm): Vrijdag 9 juli.

1 Campings in Duitsland en Italië
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TIEL – WESTERHEIM (VLAK BIJ ULM): VRIJDAG 9 JULI.

Om 04.04 rijden Nelleke, Esther en ik de
Notarisappel uit. Wart en oma zwaaien ons
uit. We hebben o.a. een gerestaureerde
caravan, de Mavica1, een berg knuffels en een
nieuwe psion bij ons. Deze laatste heeft een
back light, waardoor het ook mogelijk wordt
om 's avonds te typen. Over de eerste dag valt
weinig te melden. Het rijden gaat
voorspoedig, het weer niet. Bij Ulm gaan we
op zoek naar een camping. Dit is geen volledig
succes (Op een landweg wordt de caravan
afgekoppeld en gekeerd), maar na een half
uurtje staan we in het mistroostige
Westerheim. De plaats is niets, maar we
vinden een McD. Het bedienend personeel
lijkt weggehaald bij de plantsoenendienst (en
is dus officieel hersendood)2.

Hoofdstuk: Tiel – Westerheim (vlak bij Ulm): Vrijdag 9 juli.

Het drijft Nelleke bijna over de grens, maar,
na het ruilen van de ketchup, doen we ons te
goed aan de maaltijd (met de verkeerde
McShake en de toepasselijke McItaly).

Op de camping wandelen we nog wat
door de regen. De voortenten zijn
opmerkelijk. Om te voldoen aan
plaatselijke voorschriften zijn ze
overtrokken met tentdoek. In
werkelijkheid zijn het goedgeïsoleerde
tuinhuisjes die zijn aangepast aan de
wintersport. In de velden rond de camping zien we reeën en een vos.
1

Aanvulling 2013: “De Mavica” is een van de allereerste digitale camera’s van Sony. De foto’s werden
opgeslagen op 3,5”inch floppen door een drive in het toestel (zie foto van internet).
2
Bron: Wart deed op dat moment vakantiewerk bij de plantsoenendienst. Volgens hem was je daar
hersendood of vakantie werker (of beiden)
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WESTERHEIM - SAN SIGISMONDO: ZATERDAG 10 JULI

De volgende ochtend is het nog
steeds niets. Dus we vertrekken.
Door de regen rijden we naar
München. Daar horen we op de ring
de verkeersberichten. 42 km in het
deel dat we gisteren hebben
gereden en 55 km op het stuk dat
we niet genomen hebben. Het kan
ook niet altijd tegenzitten.
Na Duitsland (waar we uiteindelijk
een kwartiertje vaststaan) is Oostenrijk aan de beurt. We rijden er razendsnel door
heen, ondertussen een groot aantal keren de Inn overstekend. Het weer wordt
gaandeweg beter. Onderweg zijn allerlei mooie kastelen en kerken te bewonderen
(en niet te fotograferen).

Hoofdstuk: Westerheim - San Sigismondo: Zaterdag 10 juli

Na de Brennerpas heb ik het gehad. We nemen het eerste dal linksaf en eindigen in
S. Sigismondo. Camping Gisser heeft een vriendelijk echtpaar als beheerders. Hij
staat er op ons te fotograferen, waarbij hij maar een beetje zijn vinger voor de lens
houdt. De Italiaanse Alpen zijn mooi!

Italië 1999

4

SAN SIGISMONDO: ZONDAG 11 JULI

Als eerste rijden we het
dal door langs de rivier
de Rienza. Bij Brunico
stappen we uit om het
kasteel, de hoofdstraat
en een ragtime bandje
te bekijken, beluisteren
en fotograferen. De
plaats is tweetalig, maar
de Oostenrijkse
invloeden zijn wel heel
erg groot. Typisch
Oostenrijks zijn de
balkons, beschilderde
muren, boerderijen en kerktorens met zwiebel. Op de terugweg duiken we nog even
een zijdal in waar bij Paulu (St. Moos) weer een kasteel staat. Terug op de camping
regent het. De Alpen zijn mooi, maar morgen trekken we verder...
SAN SIGISMONDO - LIMONE SUL GARDA: MAANDAG 12 JULI
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Hoofdstuk: San Sigismondo: Zondag 11 juli

De wekker staat verkeerd, dus we worden te laat wakker. Snel breken we de handel
in de regen op, en spoeden ons naar het zuiden. De Alpen gaan over in de
Dolomieten. Het weer knapt langzaam op. Het ziet er naar uit dat we aan het
Gardameer kunnen lunchen. Dan hoor ik iets sissen. Als een speer duik ik tussen
twee vrachtwagens
door van de linkerbaan
naar de vluchtstrook. En
jawel, mijn "worst
nightmare", linker band
van de caravan aan
gort. We besluiten dat
het te link is om de
band te verwisselen bij
het langs stormende
snelwegverkeer. Dus
operatie 1b, via Den
Haag bellen we de
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Italiaanse wegenwacht. Nada probleem, 20 tot 30 minuten en ze zijn er.
Anderhalf uur later
stopt de wegenwacht
naast de auto.
Nelleke dacht dat ik
de tijd slapend in de
caravan had door
gebracht. Niets is
minder waar. Ik heb
al die tijd
vrachtauto's opzij
staan te wuiven.
Daar mag ik van de
WW mee doorgaan.
Na 10 minuten zijn we 220.000 lire armer en een goed functionerende caravan rijker.
Nu rijden we probleemloos naar het Gardameer. Op de eerste de beste camping
kunnen we onmiddellijk terecht. Een ruime plek, zolang je de kleine tent voor een
kwart in de voortent zet en de auto op de parkeerplaats. Dan nog komt het
personeel zich beklagen omdat ze de twee resterende plaatsen niet aan drie
bezoekers kunnen verhuren.

Hoofdstuk: San Sigismondo - Limone sul Garda: Maandag 12 juli

's Avonds blijkt het dal waarin het Gardameer ligt toch kleiner dan we dachten. Een
Italiaanse zanger vult
het hele dal in zijn
eentje op zijn sloffen.
En mooi? Nou laten
we stellen ”He did it
his way”.
De caravanband ligt
dan al lang bij de
plaatselijke garage. Als
ik zeg dat ze hem
mogen vervangen
i.p.v. plakken beloven
ze enthousiast hun
best te doen. Ik ben
benieuwd.
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LIMONE SUL GARDA: DINSDAG 13 JULI.

Het snorkelen met
Esther, van de vorige
dag, heeft me
enthousiast gemaakt
voor de
mogelijkheden van
het Gardameer. De
duikuitrusting wordt
uit het vet gehaald
en het meer verkent.
Los van het zweefvuil
(ze lozen direct op
het meer) is het een
perfecte
zoetwaterstek met veel vis. Verder is het Gardameer ook een goed vakantieoord.
Veel zon, hoge temperaturen, kortom “the works”.
We doen verder verheugend weinig. Allereerst een bezoek aan de plaatselijke
garage. De chef is nog niet, maar over 5 minuten is hij zeker terug. Nelleke en Esther
wandelen vast naar het dorp. Na 15 minuten komt de chef. De band trouwens niet.
Dat kan morgen pas, in de middag. We zijn niet verbaasd.
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Hoofdstuk: Limone sul Garda: Dinsdag 13 juli.

Daarna doen we wat inkopen en voor de zekerheid maak ik een duik. Als ik het water
in stap hoor de stop van
onze ca. 14 jarige
overbuurjongen
doorslaan. Hij wordt zo
gegrepen door het
verschijnsel duiker dat
hij met broek en al het
water in loopt maar
niets van het
schouwspel te missen.
Als ik drie kwartier later
bij de caravan terugkeer
zit hij met zijn neus
tegen hun raam om
weer niets te missen.
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's Avonds gaan Nelleke en ik naar Limone sul Garda city. Het dorp blijkt echt te
bestaan. We wandelen door het prachtige stadje met duizenden andere toeristen,
maar dat dondert deze keer niet. De sfeer is prachtig en de stad ook. Naast de
gebruikelijke toeristen winkeltjes zijn vooral de resten van de citroenkwekerijen uit
het begin van de eeuw de moeite waard.
's Avonds onweert het enorm, maar de volgende dag is er niets meer van te merken.
Het Gardameer mag blijven.
LIMONE SUL GARDA: WOENSDAG 14 JULI.

Na een duik om te
controleren of het water
nog zoet is, gaan Nelleke
en ik op persluchtjacht.
In de loop van de ochtend
vinden we de duikschool
in Salo, maar die gaat pas
om 14.30 uur open. Het
centrum van San Felice
kunnen we überhaupt niet
vinden.

Hoofdstuk: Limone sul Garda: Woensdag 14 juli.

De tocht was ook bedoeld
om meer van het meer te zien, en dat lukt prima. We eten in broodje in San Felice en
fotograferen o.a. in Gargnano. Op de camping maak ik een laatste duik. De
buurjongen is inmiddels in therapie. Hij heeft een basisuitrusting van zijn ouders
gehad en sjouwt trots op zijn
nieuwe vinnen de heuvel naar de
caravan op. Omdat we zonder
perslucht zijn teruggekomen
besluiten we een tweede poging
te doen in Riva. Onderweg
kunnen we dan meteen de
caravanband ophalen en
boodschappen doen.
In de Agip garage word ik
onmiddellijk herkend. De band is
er. Nog niet gemonteerd, maar
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hij is er. Over twee uur zit ie er om, als het mij niet ontrieft. Vriendelijk gaan we uit
elkaar.
De duikclub in Riva vinden we vrij snel,
hij is alleen 's ochtends open. In een
Italiaanse Aldi kopen we een maaltijd,
en vervolgens gaan we retour richting
Limone. Onderweg erger ik me klem
dat het zicht in de talloze tunneltjes
aan de noordkant van het Gardameer
zo slecht is. Even voor de camping rijd
ik nog even bij Agip binnen. Met een
brede zwaai laat de chef onze nieuwe
band op de grond ploffen. Hij heeft
hem echt. “Noodreparatie”, vertelt de
vrouw van het kantoor me.
“Helpt het als hem morgen kom
halen?”, vraag ik. "Ik moet dan alleen
wel vroeg weg want we gaan naar
Venetië." Ze vinden het perfect.
Acht uur zijn ze open, dus, zo verzekert de vrouw, om 8.30 is het zeker geregeld.

Hoofdstuk: Limone sul Garda: Woensdag 14 juli.

We eten wat op de camping, en sluiten de dag af met een wandeling door Limone.
De winkeltjes blijven
leuk. Ook de achteraf
straatjes zijn de moeite
waard. Op sommige
plekken is zijn de
poortjes onder de
huizen door zo laag, dat
Merijn er niet recht
onderdoor zou kunnen.
Op weg terug zie ik dat
er iets mis is met mijn
verlichting. Een
koplamp doet het niet
meer. Nou moet ik
morgen toevallig toch nog naar de garage....
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LIMONE SUL GARDA – ORIAGO: DONDERDAG 15 JULI

We staan vroeg op en om 8.30 sta ik bij de Agip. De band is klaar. Ik wijs op mijn
licht. Binnen de kortste keren zit er een nieuwe pit in. Je stadslampen zijn ook door,
gebaart de chef. Ook deze zijn snel vervangen. Doe me ook een liter koelvloeistof
gebaar ik. Dat gaat echter niet door. Blikken koelvloeistof zijn duur, dus die verkoopt
hij niet. “Het hier gaat toch om jouw auto”, gebaart de man weer.
Als ik bevestigend antwoord, duikt hij achter een paar stellingen en komt met een
losse kan. Da's veel goedkoper.
Als ik af wil rekenen blijkt er een probleem, de chef weet niets van prijzen, en de
vrouw van het kantoor begint pas om negen uur. Ik laat een creditcard achter en
neem de band mee. Ik kom straks wel afrekenen.

Ze ziet het
probleem, maar de
chef moet er echt
aan te pas komen.
Ik vertel
ondertussen dat er
ook lampen zijn
vervangen. De chef
heeft het druk.
“Noodreparatie”,
vertelt de vrouw.
“Verder denkt hij
dat hij de president
van de republiek is,
dus hij schiet niet
op”. Toch komt hij even later het kantoor is. “Ja”, zo zegt hij, “Er zijn ook lampen
gerepareerd”, en snelt weer weg. Nu is hij echter vlot weer terug. Hij heeft kennelijk
nagedacht over de reparatiekosten. Vriendelijke toerist, geen kapsones. Ze nemen
genoegen met de marge op lampen en band. Uitbalanceren en koelvloeistof zijn een
rondje van de zaak. Als ik tot slot vertel dat ik geen Duitser ben en dat we nog naar
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Hoofdstuk: Limone sul Garda – Oriago: Donderdag 15 juli

Op de camping gaan we verder met afbreken van de tenten. Om even over negenen
sta ik weer bij Agip. Na een paar minuten komt de vrouw ook. Maar er is een
probleem. Ze weet niet hoe duur het is, dat bepaalt de chef. “Dat schiet lekker op”,
zeg ik haar in het Duits, “Hij beweert hetzelfde van jou”.
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Venetië en Rome gaan hebben we het helemaal gemaakt. Met veel grazies gaan we
uit elkaar.
We koppelen de caravan aan en gaan op weg. Het Gardameer was een geslaagd
bezoek, een duiker
in spe zwaait ons
uit....

Eenmaal op de snelweg gaat het snel (met een korte onderbreking voor het
vastzetten van de caravanstekker). Op iedere Italiaanse heuvel staat een kerk, een
kasteel of een ruïne van een van beiden (en dan is Nelleke nog verbaasd dat niet
alles op de kaart staat). Verder is de Po-vlakte vervelend. (Volgens Esther gewoon
Nederland, maar dan
warmer). Even voor
Venetië draaien we
de snelweg af naar de
camping La
Serenissima in
Oriago. Er zijn veel
Polen en
landgenoten, maar
ook voor ons is er nog
plek zat. En de kleine
tent hoeft niet eens
in de voortent.
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Hoofdstuk: Limone sul Garda – Oriago: Donderdag 15 juli

De reis naar
Venetië loopt
voorspoedig. Het
eerste stuk
verloopt vrij traag,
omdat
vrachtverkeer de
gang er goed
uithaalt. We
hebben daardoor
een prachtig
uitzicht op de
Dolomieten die vandaag bijzonder helder zijn, en een mooie laatste blik op het meer.
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ORIAGO (VENETIË): VRIJDAG 16 JULI

Na op ons gemak opgestaan te zijn gaan we op ons gemak naar Venetië. De
busdienst brengt me op het idee om een remake te maken van een beroemde film.
Naast wat ongemak met wachttijden hebben we een prachtdag. We bezoeken het
San Marcoplein, varen met de Vaporetta door het Canal Grande naar het Lido en
terug. We vinden 2 McD's, (zij het niet op het San Marcoplein), en eten bij een
Pizzeria. Dit laatste omdat de eerste McD na lang zoeken zo afgeladen vol is, dat ik
het spontaan nog warmer krijg dan ik het al had (Spaans benauwd dus).
In de tweede ronde bezoeken we zelfs de San Marcokathedraal. Hij valt me tegen.
Esther weet Nelleke ervan te overtuigen dat ze ook het paardenmuseum moeten

In dit geval zou het Public Transport in Venice gaan heten, met in de hoofdrol
een paar veel belovende toeristen die de geest van een buschauffeur najagen.
De man (Rijk de Gooier??) verdwijnt ieder keer als ze opnieuw hoop hebben. Hij
rijdt de verkeerde kant uit, neemt siësta op de verkeerde momenten en stuurt
toeristen naar verkeerde hoeken van eindeloze busstations, steeds met een half
valse, half ironische grijns op zijn hoofd.

De waarheid dringt tot ze door, Public Transport is een door de Maffia
georganiseerde illusie die alleen dient om geld wit te wassen. Ze beginnen een
volksopstand, en organiseren een enorm feestmaal op de Piazzetta di Roma,
waar restanten van bussen worden ingezet als barbecuebakken voor McDonalds
hamburgers.

bezoeken, en dat blijkt een gouden greep. Mooie paarden en een mooi uitzicht over
het plein. Vervolgens gaan we met de boot naar het Lido. Niet dat dat bijzonder is,
maar het is een leuke tocht. Daarna is het souvenirs kijken, ijs bij de Rialtobrug en
eindelijk eten bij McDonalds. Er zijn dan al zo'n 15 floppen volgeschoten. Morgen
meer Venetië (per openbaar vervoer)
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Hoofdstuk: Oriago (Venetië): Vrijdag 16 juli

Als de toeristen aan het eind van de film (na zo'n 3,5 uur) uiteindelijk het lichaam
van de chauffeur in een begrafenisboot over Canal Grande weg zien varen, slaan
bij hen de stoppen door.
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ORIAGO (VENETIË): ZATERDAG 17 JULI

Andermaal gaan we naar Venetië. Twee keer een bus retourtje in twee dagen, dus
alles bij elkaar zo'n 100 minuten vertraging. Vooral het feit dat Esther nog op gang
weet te komen
verdient
bewondering.
Volgens zichzelf is ze
nu hangbuik jongere,
en gaat daarom per
definitie te laat naar
bed.

Vandaar gaan we
naar de overkant van
het Canal Grande,
waar we van de Santa
Maria del Salute naar
het Guggenheim
museum lopen. Daar
nemen we de
Vaporetto naar het
eiland Murano. Op
dit eiland is de
Venetiaans
glasblaasindustrie
gevestigd. Deels is dit
een miskleun. De tocht naar dit eiland, dat aan de noordkant van de lagune ligt duurt
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Hoofdstuk: Oriago (Venetië): Zaterdag 17 juli

In Venetië springen
we weer op de
Vaporetto en varen
naar Giardina, even
voorbij het San
Marcoplein. Daar
wordt de Biënnale gehouden. Op deze tweejaarlijkse kunsttentoonstelling lopen we
uren rond. Er is ontzettend veel mooie moderne kunst te zien. Er wordt weer veel
gefotografeerd, zelfs in het gebouw van de Italianen. Dat zij dat niet willen hebben
maakt het alleen maar sport. Wat steekt is dat de Nederlandse inzending in onze
ogen shit is, en de Belgische inzending werelds.
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Tijdens de boottocht zien we steeds meer boten die zijn versierd met lampions. Aan
boord bevinden zich groepen Venetianen die met muziek en wijn naar het Canal
Grande trekken om daar feest te vieren. Dat eindigt rond middernacht met een
groot vuurwerk. Tot Esther d’r grote verdriet willen wij dan alweer op de camping
zijn. Door onze ervaringen met het openbaar vervoer zijn we niet te vermurwen. Wel
eten we een uitstekende maaltijd bij een restaurantje in de stad. Venetië was fun....,
al is Esther
zeker 83
muggenbul
ten rijker
en kan ze
nu als
turbokrent
enbol door
het leven.
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Hoofdstuk: Oriago (Venetië): Zaterdag 17 juli

lang. Bovendien
heeft de 24-uurs
economie er nog
niet toegeslagen.
Alles is dicht. Dus na
een korte wandeling
staan we weer op
de boot te wachten.
Toch vond ik het
heel leuk om een
"moderne"
woonwijk te zien
zonder een auto.
Onderweg passeren
we het Imiteer, het
eiland waar de Venetianen hun doden begraven.
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Hoofdstuk: Oriago (Venetië): Zaterdag 17 juli

2 Venetië

Italië 1999
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ORIAGO – TUORA: ZONDAG 18 JULI

Henk had ons het
meer van Quasimodo
aangeraden, het was
ook zo lekker dicht
bij nicht Gerda. Ook
onze buren op La
Serenissima waren
enthousiast over
deze plaats, het was
ook zo'n leuke route
langs de kust. Tot slot
werd Quasimodo
aangeraden door de
vriendelijke
medewerker van de camping. Bij het meer was zo'n leuke zustercamping. Niet te
betalen, maar met korting, omdat we al in Venetië waren geweest.

Nadat we door de
strandgasten heen
zijn gaat het hard.
Voor we het weten
staan we in ons
derde gebergte, de
Apennijnen. Dit
gebergte is ook mooi,
maar minder
spectaculair dan de
dolomieten. Het is
veel lager en
glooiender.
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Hoofdstuk: Oriago – Tuora: Zondag 18 juli

Dus onder de bekwame leiding van Nelleke gaan we onderweg. Een korte aanloop
en daarna meteen vol in de file. Alle Italianen in de buurt besteden deze zondag
klaarblijkelijk aan naar het strand gaan. Na een uur en een aantal zijwegen wordt het
beter. En om Cruijff te citeren: “Elk nadeel hebse foordeel!” We hebben de monding
van de Po-delta nu uitgebreid gezien met zijn vissersfuiken en -boten en de vogels
waaronder purper- en zilverreigers.
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Een soort Wales, maar dan met mooi weer. Esther verklaart het gebied definitief tot
buitenland.
Dankzij de
kaartleeskunst van
Nelleke komen we
niet in Parijs bij de
Notre Dame en
Quasimodo, maar in
Umbrie in het
plaatsje Tuora aan
het meer van
Trasimeno. Dat
Italiaans blijft lastig.
Je hebt campings,
campings & campings. Punta Navaccia is ook een camping. Daarnaast afficheren ze
zich als "Villago Turistico". Dat wil zeggen: Een extra zwembad, een discotheek, een
hijskraan voor de boten, een benzinestation voor de boten en waterscooters, een
parapludouche om (de bodem van) het Lago Trasimeno van je af te spoelen en
activiteiten.

Daarnaast moeten
we ons opgeven
voor excursies naar
Rome en Florence,
terwijl we ook
verondersteld
worden aanwezig te
zijn in de circustent
bij de optredens en
de disco. Door al
deze activiteiten hebben we natuurlijk maar weinig tijd om in de tent te zitten, en
dat is goed. De plaats is hier weer zeer beperkt, en de kleine tent staat weer in de
Italië 1999

Hoofdstuk: Oriago – Tuora: Zondag 18 juli

Nu lijkt iedereen te loom en lamlendig voor activiteiten als kookwedstrijden en
beachvolleybal, maar dat weerhoudt het activiteitencomité er niet van om ons de
hele dag in 4 talen
op te roepen om
vooral in te
schrijven.
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voortent. Niet dat het een kleine camping is, er staan gewoon honderden tenten. Na
de disco gaat iedereen terug naar de tent. Omdat men 's avonds in het donker de
weg maar slecht kan vinden, is het tot diep in de nacht lawaaiig. Later in week is er
een bierfeest.....

Volgens onze "zuiver wetenschappelijke methode" is deze camping helemaal niets.
Nadrukkelijk is mij gevraagd om toch enige aandacht te besteden aan de natuur op
de camping. Welaan, dat kan. Als je buiten de camping goed speurt op de vierkante
meter zie je soms mooie plantjes. Guichelheil, papavertjes, distels etc. In het water
zie je niets, tenzij je te hard in het meer bent gesprongen. Dan zie je waterplanten
tussen je tenen (bruine). Heel leuk zijn de hagedissen, die rond en onder de caravan
crossen. Te fotograferen
zijn ze nauwelijks, maar
ze komen vaak genoeg
langs om er van te
genieten. Verder werkt
de natuur hier strikt in
ploegendienst.
De dagploeg
onderscheidt zich
duidelijk van de ZuidFranse fauna. De krekel
ontbreekt. Passer
domesticus neemt het
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Hoofdstuk: Tuora: Maandag 19 juli

TUORA: MAANDAG 19 JULI
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geluid soepel over en
krijst van 7.30 tot
19.30 uur. Verder
valt er weinig over dit
beest te zeggen.
Volgens Nelleke zijn
ze wat bruiner dan
de Nederlandse mus,
maar dat kan
inmiddels ook van
mij gezegd worden.
De dagploeg bestaat
verder uit mieren
(zwarte, groot maar niet agressief) en vliegen (veel en hinderlijk).
De nachtploeg bestaat uit gaasvliegen (leuk), muggen (hinderlijk) en knutten (zeer
hinderlijk). We hebben ons aangepast aan onze katholieke omgeving, en branden 's
avonds een kaarsje voor deze beesten. Net als in de kerk is de bedoeling goed, het
geloof groot, maar het effect gering.

Hoofdstuk: Tuora: Maandag 19 juli

Uiteindelijk geloof ik dat ik het biologisch meest opwindende de bikini van de
overbuurvrouw vind. Maar zoals alles op deze camping, echt enthousiast kan je er
niet van worden. Het kledingstuk hangt twee dagen aan een lijn, de eigenares heb ik
niet ontdekt. (En waarom nu net deze bikini me opviel: hij hing achter de
elektriciteitskast waar iedere keer de stoppen doorsloegen als er koffie werd gezet.)
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TUORO – ROME: DINSDAG 20 JULI

We rijden naar
Rome. Tuoro laten
we achter. Een
shitcamping, maar
toch hebben we
plezier gehad,
ondanks dat we nicht
Gerda niet hebben
ontmoet. De
waterparaplu was
fun, en ook de vlotjes
in het meer waren
leuk om naartoe te zwemmen.
Esther vond met name de laatste avond leuk. Toen was er een kookavond met
ranzige spelletjes: ei-gooien, pit spugen, appelhappen, lires zoeken in slagroom,
kortom te melig voor woorden.

Het verkeer in Rome is niet te geloven. Motor- en scooterrijders rijden rustig op de
verkeerde weghelft terwijl ze naar het tegemoet komend verkeer toeteren dat die
op moeten pleuren.
Waar die dan heen
moeten is niet echt
duidelijk. Ik vermoed
het voetpad. Ook de
rondweg is een chaos.
Een konvooi van
tientallen lege bussen
wordt door de
carabinieri (onze
eerste geüniformeerde
Romeinen) stapvoets
over de snelweg
geleid. In
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De rit naar Rome en camping Seven Hills verloopt razend snel. Nelleke heeft e.e.a.
perfect uitgezocht, en vervolgens staat alles goed aangegeven.
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tegengestelde richting houden twee vrachtauto's
een langzaam-aan-actie. Naast elkaar rijden ze
stapvoets over de autostrada.
Na de afslag maken automobilisten soepel een
driebaansweg van een tweebaansweg. We hebben
Rome bereikt.
De camping is krijsend duur (zwembad niet
inbegrepen). Maar verder is het er rustig, met veel
mooie bomen. De krekels lijken in de continue
dienst, en de mussen duwen je opzij om bij de
broodkruimels te komen.
ROME: WOENSDAG 21 JULI

Naast de mussen heeft de camping ook nog een vijftal bigbirds: pauwen. Ook deze
zijn zo brutaal als de beul, ze stappen rustig je voortent in als ze denken dat daar wat
te eten is. De enige schuwe beesten rond de tent zijn de hagedissen.

Het is een maki, of Taapje
zoals hij verder zal heten. Denkend aan Willem van Leeuwen snel ik naar de tent
voor de camera. Bij terugkeer is Taapje al weg. (Willem van Leeuwen had in 1980 's
winters met vorst gedoken. Op zijn werk vertelde hij dat hij had gedoken en dat hij
een lepelaar had gezien. Hoewel beide verhalen klopten, werd hij er enorm mee
getreiterd als "de fantast van de week". Sinds die tijd zei hij: "Als ik weer een
lepelaar vermoed, neem ik een geweer mee en schiet ik hem dood. Zonder bewijs
gelooft toch niemand me.)

Italië 1999
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Als ik 's ochtends
boodschappen ga doen
zie ik een kat uit de boom
klimmen. Twee kleine
Duitse kinderen winden
zich er nogal over op. De
kat heeft inderdaad wel
een erg lange en dikke
staart. Ook de kop is te
spits. Nu ik goed ga kijken
blijkt het iets heel anders.
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Met Esther ga ik nog verder op jacht. We komen niet verder dan een aangevreten
appel (bewijsstuk A).

We bekijken de Trevifontein, vanwaar we naar huis bellen, gaan naar het Colosseum,
het Forum Romanum en zien de ene ruïne na de ander. En verder: wat beelden en
een plein van
Michelangelo, veel
kerken en een
Denkmahl voor Vittore
Emmanuel. Waarna
het weer tijd is voor de
McD. Op weg naar
huis maken we een
reeks fouten met het
openbaar vervoer,
zodat we nog heel veel
Rome zien. Onder
meer het plein bij Pz
de Flaminia, en allerlei
plekken waar de
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We ontbijten beholletjes (brood dat alleen te omschrijven is als gebakken lucht) en
gaan naar Rome. Vriendelijke Italianen sleuren en sturen ons van bus naar tram. Het
is dan al zo heet, dat
in de bus een vrouw
flauw valt. Nadat
Nelleke ons ook op
de volledig met
graffiti bewerkte
metro heeft
losgelaten staan we
voor de Spaanse
trappen. Even later
bezoeken we een
ander historisch
monument. De
eerste McD van Italie
(sinds 1986), we love
it. Los van een overmaat aan verkeer (vooral scooters), is Rome warm, boeiend,
warm, leuk, warm & warm.
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befaamde Italiaan Vietato is geweest. Uiteindelijk zegt Nelleke: “Als ik nu zeg dat we
langs de Tiber rijden,
denk je dan dat ik er
naast zit?” Esther en ik
beamen dat onmiddellijk.
Maar ze blijkt de controle
over de geografie weer
terug te hebben. Even
later rijden we over een
brug met grote
marmeren beelden van
adelaars en Romulus en
Remus met wolf terug
naar de camping. De
eerste dag SPQR
(whatever...) zit er op. Nu de paus nog.
ROME (VATICAANSTAD): DONDERDAG 22 JULI

Na twee foto's waarschuw ik Nelleke en Esther, ook zij zien het dier nu. Hij komt tot
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Denkend aan mijn vader neem ik na het ontwaken niet alleen mijn scheerapparaat,
maar ook de Mavica mee. (Pa had op zijn werk een kwak gezien, maar was zo wijs
om dit niet te vertellen zonder een vogelboek in zijn binnenzak te hebben). De gok is
terecht. Bij dezelfde caravan als gisteren zit Taapje.
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op 30 cm afstand. De enige die bang voor de aap is Knorf, ons opschepperige maar
reuze laffe waakvarken.
De paus hebben we nog niet gezien
en het is al 40 oC in de schaduw.

Na de Italiaanse legionairs3
zien we nu de legionairs van de
paus: de Zwitserse garde, veel
nonnen en de bewakingsdienst
voor goede zeden. Strak in het
pak controleren zij of iedereen
wel "decent" genoeg is om
naar binnen te mogen. Onze
ritsbroeken doen wonderen.
Iemand verkoopt voor 10.000
lire een soort regenbroeken
aan aanritsloze medetoeristen.
Een modieus, maar zeer
spaarzaam geklede Belgische

3

Nee, we willen niet met je op de foto!
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Ondanks de temperatuur storten we
ons op het openbaar vervoer.
Inmiddels hebben we het door, en
staan we binnen de kortste keren
voor de muren van Vaticaanstad.
Tot tomeloze ergernis van Esther
staat na het Dogenpaleis en de
klokkentoren op het San
Marcoplein, het Colosseum, en de
Triomfboog van Constantijn nu ook
De Ingang van de St Pieter in de
doeken. De lelijke graffiti op de
metro hebben we dan al weer
gehad ("I'm the number one, so why
try harder" is een van de teksten).

24

biedt een slachtoffer onmiddellijk aan om hem voor 5000 lire over te nemen na het
bezoek.
Wij wachten daar niet op en gaan
verder langs de ingang in de steigers
de kathedraal in. De St. Pieter is heel
overweldigend. Groot, veel kunst,
mooie schatkamer, en de graven van
de Pausen. Over fotograferen doet
bijna niemand moeilijk.

Bij de Sixtijnse kapel wordt de drang
om niet te fotograferen weer
groter. Men roept het zelfs om. Nu
ontstaat spontaan een massaal
internationaal verbond om illegaal
te filmen en fotograferen. Alleen
een man die ook gaat flitsen wordt
afgevoerd. Achteraf valt het
resultaat trouwens tegen: prachtige
opnamen van m'n neus, maar
verder niet best. De plaatjes van de
posters zijn in ieder geval goed.
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Ons bezoek aan de kerk loopt zo uit,
dat we, na een stuk pizza en wat
souvenirstalletjes, moeten hollen om
het Vaticaans museum te bekijken (je
moet dan het land uit, er omheen, en
aan de andere kant er weer in.)
Onmiddellijk bij het begin van het
museum staat een bord dat er
absoluut niet gefotografeerd of
gefilmd mag worden. Na een keer de
bocht om volgt een bord dat het nog
steeds niet mag, maar dan met flits. Kortom ik fotografeer me klem en een
omschrijving kan hier achterwege blijven.
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3 Vaticaans

Hoofdstuk: Rome (Vaticaanstad): Donderdag 22 juli

museum
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Verder wordt iedereen verondersteld zich in een devote stilte te hullen. De Italianen
vertrouwen er niet op dat we de borden, die ons hiertoe oproepen, hebben gelezen.
En dus brult een vrouwenstem via een
omroepinstallatie dit nog eens met grote
regelmaat én in zes talen (nog vaker zelfs
dan de mededeling om niet te
fotograferen), we worden er stil van.
Rond vijf uur zijn we echt afgedraaid. Een
Italiaans ijsje en een hondenkalender voor
Esther later we gaan terug naar de
camping. Rome zit er nu op, maar we
willen nog wel een keer terug komen. De
paus hebben we ten slotte niet gezien...

's Nachts word ik wakker van de regen. Ook tijdens het opstaan sputtert het nog wat.
Al met al lijkt alles goed geregeld, tegen de tijd dat we de spullen aan het inpakken
zijn, ziet het er weer goed, droog en warm uit. We betalen, Esther zwaait nog een
keer naar Taapje en we gaan. Dit heeft onmiddellijk wat voeten in de aarde: de
camping uitgang is geblokkeerd door de mensen die op de shuttle naar Rome staan
te wachten. Dat ik er door wil, vinden ze onzin, en men maakt weinig aanstalten om
opzij te gaan. Dat zij blijven staan vind ik onzin, en omdat ik auto en caravan om me
heen heb, is mijn gelijk makkelijk af te dwingen. Daarna komen we op weg naar de
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ROME – MONTENERO: VRIJDAG 23 JULI
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Hij parkeert 50 m verderop, stapt uit en komt kijken of ik hem terecht enkele
seconden oponthoud heb bezorgd. Een blik en hij besluit dat het oponthoud zeer
terecht was en verandert in Hulpitaliaan 1. Hij schuift zijn auto nog wat op, zodat ik
mijn caravan op een
goede plek kan zetten
en wijst naar het
benzinestation aan de
overkant. Daar moet
ik niet zijn voor een
garage, ik heb een
autogarage motorique
nodig. Maar die weten
ze vast wel.
De pomphouder weet
het inderdaad, en
begint een riedel
Italiaans. Dat is te
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snelweg een vrachtauto tegen. Het is millimeterwerk, maar het lukt, we kunnen
richting Italiaanse Riviera. Dit gaat lang goed, maar na het tanken in Vetralla horen
we een knal. Ik zie
niets, voel niets,
maar vertrouw het
ook niet. Dertig
kilometer verderop,
net voor Tarquinia
kan ik de handel aan
de kant zetten, en
jawel, de trekhaak
hangt weer op
halfelf. Stapvoets
rijden we naar het
centrum. Ik voel nu ook het neuswiel de grond raken. Ik kap er mee. Daarbij parkeer
ik een Italiaan klem. Hij raakt groots en meeslepend over de zeik, maar dat kan ik
maar ten dele helpen. Ik gebaar dat ik problemen heb, en dat hij op zeer korte
termijn weg kan. Al snel is er wat ontkoppeld, een spiegel ingeklapt, en de Italiaan
bevrijd.
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moeilijk vindt Hulpitaliaan 1, en hij begint een verhaal tegen een vrouw die staat te
tanken. Ze verandert in Hulpitaliaan 2 en legt uit dat ik bij de Fiatgarage moet zijn.
Tweede weg rechts, eerste links.
Dat is te moeilijk vindt
Hulpitaliaan 1. Die toerist
spreekt geen Italiaans.
Met Hulpitaliaan 2 wordt
hij het eens, dat voor me
uitrijden naar de
Fiatgarage het
overzichtelijkst is. Dus
even later rijd ik achter
haar aan: tweede weg
rechts, eerste links, bij de
fiatgarage.

Ik leg uit hoe en wat, en vraag om voor me te tolken. Daarna vang ik het monteurtje
opnieuw en veel Italiaans later krijg ik van de ANWB te horen dat ik naar een
gespecialiseerde garage moet, maar dat dit een vriend van het monteurtje is. Het
komt goed. Deze man kan
alleen een provisorische
reparatie uitvoeren, maar na
wat heen en weer praten,
wil hij ook alvast een
afspraak voor me maken
met de volgende garage.
Dit gaat fout. De vriend wil
niet, en een volgende garage
wil pas na 3 uur kijken of er
iets mogelijk is. Het
monteurtje besluit om te
veranderen in Hulpitaliaan 3.
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Ik praat een tijdje geen
Italiaans tegen een monteur, die mij antwoord in veel wel Italiaans. We worden het
er over eens dat ik een kapotte trekhaak heb, en dat ik zal gaan zorgen voor een
oplossing. Die wordt gevonden in twee telefoontjes met de ANWB.
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Hij zal zelf de reparatie verrichten. De trekhaak gaat op de krik, en de auto wordt
opgetild. Nu wordt het probleem echt duidelijk. De Franse bout, die garage Mulder
4
had moeten vervangen, is
afgebroken. Twee anderen
hangen op half elf.

Ondertussen beklaagt een klant zich dat zijn auto nog niet af is. Tja wordt hem
verteld: "Toerist, noodreparatie". Als het werk af is bel ik via de ANWB opnieuw een
tolk. Houdt deze provisorische reparatie het, of moet ik snel naar een andere
garage? Absoluut in
orde wordt me
verteld. Hiermee kan
ik probleemloos naar
huis Met veel grazies
en het achterlaten
van slechts 50
duizend lire gaan
Esther en ik terug
naar Nelleke en de
caravan. We kunnen
door richting Livorno
terwijl donkere
wolken zich boven
ons samenpakken. Terwijl bij ons de zon net weer een beetje was gaan schijnen.
Toch zet het slechte weer fors door. We zien de slurf van een wervelstorm en het
bliksemt en regent enorm. Bij Porto Ercole en Elba is het Oranjezonnetje weer terug.
4

Opel & GM garage te Tiel.
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Terwijl hij me dit uitlegt
wordt er een scooter gestart.
Ze hebben geen bollone,
maar dat gaat nu geregeld
worden. Het gebrek aan
bouten levert me een déjà
vu gevoel op, maar het
gezelschap van Esther zorgt
er voor dat de moed er in
blijft. Even later is de scooter met de bollones terug. De auto kan door twee
monteurs op vakkundige wijze worden gerepareerd.
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In Montenero (gem. Livorno) kunnen we tegen woekerprijzen een ruime plek op de
camping krijgen. Slechts 250 m van zee. Dat is dan wel recht naar beneden, want om
er te komen moet je 2,5
km lopen; met de auto is
het nog verder.

Later maak ik met haar kennis. Enkele Denen willen een paar caravans huren voor
een nacht. Daar begin
ik niet aan, stelt la
Mama resoluut. Dan
kan ik ze weer
schoonmaken. Dat
willen we zelf wel
doen zeggen de
Denen. Maar daar
heeft la Mama geen
boodschap aan: een
nacht is te kort. "En we
hebben drie kinderen",
zeggen de Denen. Dat
verandert de zaak:
bambini. "Hoe oud zijn ze?", wil la Mama weten. Als ze 4, 4 en 7 zijn gaat ze om. "Als
ik die meneer heb geholpen zal ik u de caravans tonen". En wat ze voor mij kan
betekenen?
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De camping wordt
gedreven door moeder
en zoon. We worden
ontvangen door de zoon.
Hij vertelt ons de prijzen
van de camping. Deze is
stervensduur, maar
compenseert dat door
alleen ruimte en rust te
bieden. We nemen een
plek, waarbij de zoon ons helpt met het plaatsen van de Caravan. De banaan heb ik
in Rome achtergelaten, maar die is hier niet nodig. Inschrijven kan later. Dat doet la
Mama.
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Ik vertel dat we er al staan sinds vier uur. Fout antwoord. Haar gezicht vormt
onmiddellijk een goede afspiegeling van de onweersbui die we vandaag zijn
gepasseerd. En of we wel weten wat het kost. Als ik uitleg dat we goed zijn
ontvangen door haar zoon, verandert ze op slag. Wel legt ze nog een keer uit wat de
prijs is. Als ik zeg dat ik dit de zelfde prijs is als haar zoon noemde vindt ze dat mooi
meegenomen, maar verder niet echt van belang. Zij bepaalt de prijs en verder
niemand.
Na de belevenissen van vandaag besluiten we maar uit eten te gaan.

Voor Esther hebben
we het verkeerde
besteld. Ze krijgt een
T-bonesteak die zo
groot is, dat de drie
tafels om ons heen
stil vallen. "Right, go
for it" moedig ik
haar aan. Om ons
heen blijken louter
Engelsen te zitten.
De hilariteit is alom.
Uiteindelijk krijgen
we nog milde kift
met onze stekelbaars over de rekening. Ik moet de ober nageven, hij had het goed
uitgerekend. Maar schrijven kan hij niet.
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We zwerven een tijd rond tot we een dorp verderop een paar restaurants vinden (De
duikbasis is dan al gevonden). Een jongmens met een soort van stekeltjes helpt ons.
Zijn enthousiasme wordt slechts geëvenaard door zijn klunzigheid. In een duidelijke
toeristenplaats spreekt hij geen millimeter anders dan Italiaans, en verder snapt hij
nauwelijks dat er zoiets als een aanvaardbare manier van eten op tafel brengen is.
Als de zalm half weg is komen de toastjes en tijdens het serveren van het
hoofdgerecht stopt hij halverwege om bij andere gasten de bestelling op te nemen
en drank te serveren. Ik weet ergens in het restaurant een bestekbak te vinden,
zodat Nelleke niet alleen met vork hoeft te eten.
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MONTENEGRO: ZATERDAG 24 JULI

Het is een SSI school met veel instructeurs en meerdere boten. Ik draai het terrein
op, kwak de auto op een gereserveerde plaats en zeg tegen de instructeur die me
van gisteren herkent: dit mag vast. Hij geeft me volkomen gelijk, en wil weten wat ik
kom doen. Duiken en vullen antwoord ik hem. En nee, ik wil liever niet wachten tot
half twee in de middag. Dan moet er snel worden opgetreden. De ene instructeur
rijdt mijn auto weg, terwijl de ander me aan een fles helpt. Een blik in mijn logboek is
genoeg. Ze willen het nooit meer zien, niemand. Als fles krijg ik een 15 liter met
EAN30. Vijf minuten later varen we uit. De instructeur geeft me een prima
omschrijving van wat er gaat gebeuren. Hij verwacht alleen het 100 bar handsignaal
van me. We duiken in een groep, maar ik krijg een buddy, Andreas. Ter plekke krijg ik
een signaal, ze zijn klaar. Ik gooi mijn spullen om.” We're not that ready”’ zegt
Andreas met een mengeling van humor en verbazing. Ik kijk het gehannes nog even
aan en vraag vervolgens of iemand me mist. Ze vinden van niet. Met een rol
achterover verdwijn ik overboord. Dit blijkt niet de Italian way. Zij schuifelen een
voor een aan de achterkant van de boot, maar ik heb onbedoeld mijn punt gemaakt,
zo er nog twijfel was nemen ze me als duiker serieus.
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Het is weer eens duik tijd. Omdat echt alles nieuw is, ga op pad gegaan met Chioma
Beach Diving Center in Quercianella.
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En dan: Italianen zijn
allemaal watjes. Een
watertemperatuur
van 17o C en dan
allemaal
droogpakken. Verder
kan ik alleen maar
positieve verhalen
vertellen.

Na de duik fotografeer ik de omgeving en laat een hand zlotys achter in de
plaatselijke kampwinkel. Zoals overal in Italië was er weer een ruime keus aan pastaen tomatenvarianten. We kunnen weer eten. Verder kan over deze dag alleen
worden gemeld dat
we ons overgeven
aan het volstrekte
niets. Esther stort
zich op
Waterschapsheuvel,
Nelleke op de
Camerons en ik
patience en schrijf
dit verhaal. Het
enige wat daar nog
aan toe te voegen is,
zijn de
ontmoetingen met
de leiding van de camping.
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De groepsduiken
hebben niet
onmiddellijk mijn
voorkeur, maar met
goed zicht en niet te veel aandacht voor de buddy ging het prima. We doken
onmiddellijk naar 37 m langs een mooie dropoff. Ik kan niet zeggen dat ik dingen heb
gezien die ik niet al kende uit St.Raphael in Zuid Frankrijk. Neemt niet weg, dat een
zicht van zo'n 15 m en warm water weer geweldig waren. En laten we wel wezen:
kleurige sponzen, zwaluwstaartvissen en zeekomkommers blijven een aangename
afwisseling op de pos en modderkruiper.
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's Ochtends had ik al contact gehad met la Mama. Als zijn zich niet opstelt als
mevrouw de generaal is haar Engels perfect. Ze vertelt me dat ze geen brood
verkopen. Zoonlief neemt soms wel wat mee als hij toch naar het dorp moet, maar
ja, het is gisteren wat laat geworden voor hem.
De kater blijft de zoon de rest van de dag achtervolgen. Lamlendig hangt hij in een
schommelbank bij de
ingang. Nelleke vraagt
me om een foto te
maken van de
wasbakken. Zoals alles
op de camping zijn ze
niet aso-proof. Hier heeft
dat tot gevolg dat het
water er aan alle kanten
uit gutst, waarbij wassen
onmogelijk is. Ze heeft
op de een of andere
manier de aandacht van zoonlief getrokken. Chagrijnig informeert hij wat er is. Hij
beklaagt zich dat we niet onmiddellijk naar hem zijn gekomen toen we het euvel
ontdekten. Nu moet hij tot morgen wachten voordat alles droog is en hij aan het
werk kan.
Als ik uitleg dat ik niet eerder kon komen, omdat ik naar de duikschool was die hij
had aangeraden draait hij bij. Nadat ik vertel dat het een goede school was vertrekt
hij met een aanmerkelijk beter humeur. Als ik de volgende dag ook nog een kapot
toilet voor hem vind is hij helemaal gelukkig. Hij vertelt dat ze volgend jaar ook en
zwembad willen...

Hoofdstuk: Montenegro: Zaterdag 24 juli

's Nachts om een uur of half
twee begint het te stormen. Ik
besluit de voortent dicht te
maken en vast te spijkeren.
Ineens staat La mama naast me
met advies en de vraag of ik nog
extra lijnen en spijkers nodig
heb. Kijk, zo'n instelling, daar
houden we van. En we komen
hem in Italië overal tegen.
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MONTENERO (PISA): ZONDAG 25 JULI

Onuitgeslapen na de storm gaan we naar Pisa. Dat ligt maar op een steenworp
afstand van de camping. We rijden langs de zee, waar de scooters inmiddels in
dichte rijen langs de kant staan. Auto's staan dubbel geparkeerd op vluchtstroken en
afritten, kortom het is zondag. Toch kunnen we goed doorrijden (hoewel ik bijna een
Italiaan vang, die de bocht om komt scheuren als ik optrek).
In Pisa zien we een
aantal treinen vol graffiti.
Na een aantal bochten
komen we duidelijk bij
het oude centrum. In een
briljant moment besluit
ik om te parkeren op een
plek die daartoe ruim de
mogelijkheid bied.

Het plein rond de toren heeft zich aangesloten bij de groot-Italiaanse samenzwering
tegen Esther: er staat
veel in de steigers. Toch
ergert het haar deze
keer minder. Het circus
rond te toren staat
garant voor veel
souvenirstalletjes, en die
eisen haar aandacht
goeddeels op. We
nemen een grote serie
foto's van de toren.
Volgens mij is het
probleem van de toren
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Hoofdstuk: Montenero (Pisa): Zondag 25 juli

De parkeerplaats blijkt
diagonaal aan de andere
kant van het centrum te
liggen t.o.v. de Piazza de
Miracoli, waar de scheve toren staat. Nu is een diagonaal nog altijd de kortste
verbinding tussen twee punten. Die nemen we niet, zodat we anderhalfuur later
voor de toren met de bretels staan.
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digitaal op te lossen, maar dat zoeken we
thuis wel uit. We eten een pizza naast de
piazza in Pisa (of zo). In dit restaurant hangt
een kaart van de stad. We zitten op de Via
Roma (van alle wegen leiden naar...), die ons
in dit geval vrijwel in rechte lijn terug naar de
Chevy brengt. Esther heeft haar toren gezien,
en wij als ouders onze plichten gedaan: het
wensenlijstje voor Italië is ruimschoots
afgewerkt. En we hebben van alles genoten.
Na het eten maak ik nog een duikje in de
Middellandse Zee bij Calafuria. De
belangrijkste problemen zijn het vinden van
een parkeerplaats en van een plek waar je
naar beneden kunt klimmen. Het eerste is op zondag een hel, het tweede volgens
Italianen godsonmogelijk. Zij hebben echter niet in Bretagne gedoken. Het valt
allemaal zat mee en ik maak een leuke duik.

De volgende dag breken
we vroeg op. De terugreis
begint nu serieus. De
eerste hindernis is het
afrekenen. La mama
verwijt me dat ik er geen
rekening mee houd dat ze
voor 10 uur niet op gang
komen. “Ach”, zeg ik,
“We zijn nog wel een
kwartiertje bezig, ik kom
straks wel terug.”
Dat is ook niet nodig. Als ik eerst koffie bij haar drink, zal zij de sleutel van het
kantoor zoeken. Even later zitten we in het kantoor met koffie. Heel veel later is ze
uitgepraat over de aanscherping van de Italiaanse wetgeving voor campings,
bosbranden, instortingsgevaar van ruïnes etc. Ik mag betalen en we kunnen weg.
Moeder en zoon assisteren daarbij, zodat ik weer een kras op de auto oploop, maar
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verder gaat alles ok, en kunnen we op weg. We laten Collina 1 achter. Het toilet is
weer stuk. De toestemming voor het zwembad zal wel nooit komen.....
Via Livorno en Firenze naar de Brennero. We rijden via de tolwegen, waar
mededeling borden met "Bueno Viaggo Telepass Family" die de rit een hoog EO
gehalte geven.

Na een aantal uren staan we weer aan het Garda meer, nu aan de zuidkant op
camping S.Nicolo in Bardolino. Het is zo heet (diep in de 40 graden) dat we elkaar
bijna de schedel inslaan. Snel het meer in, en ijs eten in de eerste ipermarche van
deze vakantie (in Appi) doen wonderen.

's Avonds blijkt
Bardolino bijna net
zo'n leuk stadje als
Limone. We blijven
een nacht extra.
BARDOLINO: DINSDAG 27 JULI

Nelleke heeft gisteren prachtige foto's gemaakt van de ondergaande zon boven het
Gardameer. Even voor acht uur lijkt daardoor een kreet van Herman Finkers van
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Hoofdstuk: Bardolino: Dinsdag 27 juli

Nelleke maakt er in onderling overleg een grote serie foto's. Je kunt tenslotte wel
beweren dat men drie winkelpaden nodig heeft voor pasta's, maar zien is geloven.
Het zelfde geldt voor
de tomatensausen. De
hoeveelheid en
variatie is zo
krankzinnig, dat het
meer van een
souvenirwinkel dan
van een
levensmiddelen winkel
heeft.
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De temperatuur heeft inmiddels de pijngrens bereikt. Nelleke en ik gaan het dorp in
om wat te fotograferen, en
een petje te kopen. Om
maximaal tegen de zon
beschermt te zijn, koop ik ook
een zonnebril die tot
Nelleke's grote genoegen
Type ‘Daddy-O-Square’ heet.
Terug op de camping
verklaart Esther dat het
hoedje dragelijk is, maar de
bril niet om aan te zien.
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Hoofdstuk: Bardolino: Dinsdag 27 juli

toepassing: "De zon gaat zinloos onder, morgen moet zij toch weer op". En op is-ie. In
de wetenschap dat die dag de 45 graden nog gehaald moet worden, is het voor
achten al niet meer te harden in de caravan. "Gefeliciteerd met je zus", roept Nelleke
me na terwijl een ferme stroom zweet me de voortent in spoelt. Na de aanschaf van
wat brood, en het starten van het koffiezetapparaat bel ik naar Groenekan. Rene
neemt op, maar is al weer weg voor ik hem kan feliciteren. Met Karin ben ik langer
aan de lijn, tot I TIM me van de lijn pleurt. Als ik opnieuw bel verzorgt I OMNITEL de
verbinding. Deze lijn is aanmerkelijk beter. In Nederland gaat alles goed, het weer is
in heel Europa mooi m.u.v. Zuid- Italië (Wat is het toch prettig dat Italië een hoge
laars is) en ze gaan 's avonds barbecueën. Mede namens Esther en Nelleke wens ik
haar een prettige dag.
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Het recht op vrijheid van meningsuiting is een groot goed, en geldt voor alle mensen.
Esther verdwijnt met een boog in het Gardameer.
Door de zon zijn onze
verdere opties van
die dag overzichtelijk:
zwemmen, in de
schaduw
lezen/slapen,
douchen en
zwemmen. Ik maak
ook een duik, maar
die kan je nauwelijks
serieus nemen:
zonder pak en tot 5
meter (maar wel een
mooie zonnebaars
gezien). Esther leest Waterschapsheuvel uit, en hangt een papier op de tent met de
tekst Vietato Knuts (waarvoor volgens mij het zelfde geldt als voor kaarsje branden)

BARDOLINO – KRAMSACH: WOENSDAG 28 JULI

Nadat de vorige dag met
een prachtig vuurwerk
boven het Gardameer is
afgesloten (de Italianen
weten Karin's verjaardag
te waarderen) hebben we
weer een warme,
benauwde nacht gehad.
We zijn de atmosfeer zat,
en hoewel dat bijna het
enige is (Tomaten met
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Het is te heet om te koken, bovendien moet Karin's verjaardag worden gevierd. We
eten in een restaurant waar een Italiaanse bard met gitaar liedjes zingt. Als hij
Nederlanders bespeurt trekt hij een blik greatest hits open: Bollare en Marina
worden massaal meegezongen. Helaas beheerst hij niet “De glimlach van een kind”.
Nadat ik geld uit de muur heb gehaald om ons vrij te kopen, lopen we langs het meer
naar huis. De zon gaat dan net weer zinloos onder....
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Gnocci is het andere) zijn we blij dat we naar wat koudere gebieden kunnen. De
Dolomieten worden Alpen en de Italianoos Neppoos. Alles is in het Duits en ook de
bouwstijl heeft weinig Italiaans meer.
“We dâuwe 'n stuk pisa fan gisturu âchtu de huig” (dank aan Haagse Harry) en rijden
via de Brennerpas naar Oostenrijk, waar we eindigen aan een See in Krumsach op de
camping van Toni.

Camping Toni houdt strikt aan die middagrust. Dat we om 15.05 aankomen is geen
probleem, 17.00 kunnen we er op. En ja, dan is er nog net plek. Ik leg uit dat we nog
boodschappen moeten doen (en ga daarbij niet in op het feit dat we pasta en
tomaten vermijdend gedrag vertonen), kan ik de caravan even afkoppelen? Kein
probleem, dus even later staan we in het dorp om twee uur stuk te slaan en
boodschappen te doen.
Bij terugkomst staat er een lange reis potentiele kampeerders achter een
afgekoppelde caravan. We kunnen er langs, en als ik de caravan weer over de
trekhaak laat zaten verschijnt er een scootertje met een oer Oostenrijker naast me,
inclusief de juiste sokken en een groen hoedje-met-veer. “Waar denkt meneer de
toerist wel dat hij mee bezig is?”
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Althans, na enige tijd. We zijn weer in het Duitstalig gebied en dat betekent niet voor
3 uur de camping op en heeel veeel landgenoten.
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Nu lijkt me dat helder, maar voor alle zekerheid leg ik uit dat de beheerder op het
kantoor heeft uitgelegd dat het zo kon. Ik mag doorgaan, maar de man is er niet blij
mee en verdwijnt met een donderwolk om zijn hoofd richting hoofdkwartier.
Wij kunnen in ieder
geval het terrein op
en ons vestigen
tussen alle
medelanders. Dat
laatste is ten minste
leuk voor Esther. Het
is veel leuker om
landgenoten te
discrimineren dan
andere volken. Zo
heb je de Limbo's uit
Maestrig, die lopen
te klaazjen dat de
plaatsen in Italië te
klein waren voor de hond. Volgens ons zjaan ze volzjend joar naar Zjeleen of Zjulpen
en eten ze nooit meer Zjnocci.

En absoluut geen tomaat. Nelleke stelt vast dat ze alleen geen tomaten-ijs heeft
gezien, maar dat de tomaat verder overal in gaat. Volgens mij maken ze er ook geen
drank van. De
bloody Mary telt
m.i. niet, die is niet
Italiaans. Ik denk
dan meer aan
tomatenwijn,
tomatenbitter of
dubbel gestookte
tomatenjenever.
Aan de andere kant,
als ze daaraan
beginnen, waar
moeten ze dan met
hun druiven heen.

Italië 1999

Hoofdstuk: Bardolino – Kramsach: Woensdag 28 juli

Wij eten appelmoes met hamburger en smilies (= fout gesneden piepers).
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Voor alle zekerheid vieren we Karin's verjaardag nog een keer met Chocoladetaart,
want daar hoef je in de Italiaanse Iper niet om te komen. De drup gaat soepel over in
regen.
KRAMSACH: DONDERDAG 29 JULI

Onze methode biedt geen ruimte voor de eigenaardigheden, zoals de
beroepsvoortenten van Westerheim. En er
was meer. Zoals Limone, de eerste camping
die zulke kleine plaatsen had dat de kleine
tent in de voortent moest, of Oriago waar
men enthousiast was over de busverbinding
naar Venetië. En dan hebben we het nog niet
over de botenkraan van Tuore, de plastic
wasbakken en halve WC-deuren van
Montenero of het elektronisch
betaalsysteem van Rome (zwembad 7000
lire).
Ferien Komfort Camping Seeblick Toni
Brantlhof verdient ook zeker een eigen
omschrijving. Allereerst het personeel. Dat
fietst zo vaak en hard over de camping, dat
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Het eind van de
vakantie is een
moment om eens stil
te staan bij een
aantal
eigenaardigheden
van de campings die
we dit jaar hebben
gehad. Volgens onze
zuiver
wetenschappelijke
methode is de
camping in S.
Sigismondo de
mooiste, gevolgd door Westerheim en Kramsach. De camping van Limone blijft
onvoldoende.
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ze waarschijnlijk nog eens als Oostenrijkse ploeg starten in de Tour de France. Dit
met uitzondering Oer Oostenrijker, die uiteindelijk Toni selbst bleek. Hij blijft met
een chagrijnig gezicht op het miniscootertje rondtoeren. Daarnaast iets over de
toiletten. In het bijgebouw, dat je zou kunnen verkopen als 2-onder-1-kapper voor
zo'n 6,5 ton per deel zijn bij de heren 5 douches en 5 waskabinen. Dat zijn er te
weinig. Maar heel mooi. Met een Grohe douchekop met meerdere standen en voor
de douche een apart voorportaal om je om te kleden. En natuurlijk trekkers en een
spons om alles weer sauber achter te laten. Italianen hadden in de zelfde ruimte 28
wasplaatsen kwijt gekund en 2 medium bungalowtenten. Maar dit heeft ook wat. In
het hoofdgebouw worden de
douchegelegenheden omschreven als
comfortkabinen. Nelleke denkt
vanmiddag 2 floppen te gebruiken
om het geheel vast te leggen.
Verder lopen we om de zee, waar we
veel mooie planten zien.

We rekenen alvast af, waarbij we de
Andreas, de zoon die nu de camping
beheert, andermaal verbazen. De
camping geeft waarschijnlijk een
Godsvermogen aan reclamebudget
uit. Op Andreas vraag hoe we er toe zijn gekomen om juist hen te bezoeken komen
we niet verder dan "D'r stond een camping aangegeven op onze kaart van
Duitsland." Even eerlijk vullen we op het evaluatie formulier in, dat we uiteindelijk
voor Toni hebben gekozen op grond van m'n oudoom.
Oostenrijk is een mooi land, maar te aangeharkt...
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Esther hangt rond bij de
badmintontafel, een onschuldige
Zuid-Nederlander tot wanhoopt
drijvend door hem steeds aan te
spreken als "Hé, Limbo".
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KRAMSACH – TIEL: VRIJDAG 30 JULI

We staan vroeg op, en breken de tent af.
Tegen de tijd dat we klaar zijn, staat Toni
ineens naast me, met scooter en al. “War
alles gut? Ja, danke fur Euren Besuch und
gute Reise“ zegt hij vriendelijk.
Voor we er erg in hebben, zijn we
Oostenrijk uit. We komen bij het Duitse
volk, waar je alleen al aan de plaatsnamen
kunt zien dat „sauber“ er „a big thing“ is.
Zo zien we allerlei Baden (onder andere
Wies), Brunnen en Bachen, met hier een
daar een See.

Ik geef maar toe, en om een uur of negen rijden we de Notarisappel op, waar we
met Wart
en Marijke
even later
weer
afreden om
bij de
plaatselijke
McD de
vakantie af
te sluiten.
Hier maakt
Nelleke de
laatste foto:
„Dank U“
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Ondanks twee ongelukken, die ieder voor een file zorgen, gaat het heel hard. Bij de
laatste file staan we tamelijk vooraan. We zien hulpverleners af en aanvliegen.
Letterlijk zelfs, als de traumahelikopter wordt ingezet. Na verloop van tijd beginnen
de reisgenoten er over dat ik na een aantal uren altijd zeg: „Zullen we maar meteen
doorrijden naar huis“.
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NASCHRIFT, 31 JULI 2013

Dit verslag is geschreven op een van de allereerste
5
handheld computers, de Psion 3a . Dat er dus
uiteindelijk een verslag gekomen is, is al iets van een
wonder.

Bij deze aanpassing is de tekst volledig opnieuw
geredigeerd, en voorzien van foto’s, routekaart en de
lay-out die het verdient. Het aantal pagina’s is daarbij
gegroeid van 15 naar 47…..

5

Foto internet.
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Dat we dit verslag vervolgens op moderne
apparatuur met Word 2010 hebben weten te krijgen
is tovenarij in zijn puurste digitale vorm.
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Hoofdstuk: Bijlage Route

BIJLAGE ROUTE
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