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INLEIDING 

Dit vakantieboek bestaat uit drie delen. 

Allereerst het bezoek aan de Champs de la Sculpture in Parijs van 

25 tot 27 mei.  

Daarna het bezoek aan Parc Astérix op 13 juli en tot slot de grote 

vakantie in juli/augustus. Belangrijke delen van dit verslag zijn 

geschreven terwijl ook Mostly Harmless van Douglas Adams werd 

gelezen. Iedere overeenkomst van dit verslag met de werkelijkheid 

kan als zodanig uitsluitend aan het toeval worden geweten. 

 

1. CHAMPS DE LA SCULPTURE IN PARIJS (25 TOT 27 MEI)  

ZATERDAG 25 MEI: TIEL – PARIJS 

In het voorjaar waren we knap afgemat. Geen nood dachten we, het 

hemelvaartkamp zal ons wel nieuwe energie geven. Mis dus, op woensdag 

naar de begrafenis van Sjoerd 

Aartsen, om vervolgens weg te 

regenen uit Zierikzee. En dan 

ineens hebben ze het op TV over 

een beeldententoonstelling. In 

Parijs… 

Snel besluiten Nelleke en ik om 

met Pinksteren luxe in hotel 

Palmon in Parijs te gaan zitten, 

om van daaruit de Champs de la Sculpture te gaan 

bezoeken.  

Op zaterdag vertrekken we al vroeg. Via Lille scheuren 

we naar Parijs, waar we om een uur of tien bij hotel 

Palmon aankomen. De luxe kamer blijkt aanmerkelijk 

minder luxe dan was besteld. We besluiten er pas bij 

terugkeer herrie over te maken (Wat overigens uiterst succesvol was). De eerste ochtend lopen we 
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via het Louvre en de Tuileries naar de Champs Elysées. Hoewel, soms was het meer zwemmen dan 

lopen. In de Tuileries zien we dan ook een toepasselijk beeld: Ooh God wat nat met duif.  
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De tijdelijke tentoonstelling op de Champs is echter fantastisch. Enthousiast kopen we het 

tentoonstellingsboek. Op de vorige bladzijde de impressie, zoals er in dit verslag nog vele 

volgen. Deels afkomstig uit de gids. 

Er staat onder meer werk van Picasso, Henry Moore, Saint-

Phalle, Cesar, Dubuffet, Giacometti, Rodin en Zadkine. Een heel 

opmerkelijke is het “beeld” van Yves Klein. Hij zet de Obelisque 

op Concorde ’s avonds in een diepe blauwe kleur. Overdag is er 

niets bijzonders aan te zien. In feite vallen de straatlantarens 

me deze keer meer op.  

En de regen, maar daar 

hebben we het al over gehad. 

Na de Tuileries  gaan we naar 

La Défense, want tradities zijn 

er nu eenmaal om 

volgehouden te worden. Het 

centrum stelt ons niet teleur, het 

is nog mooier dan vroeger, 

bovendien verkoopt McD er de 

McBacon! 

Deze keer weet ik een paar 

informatiefolders te scoren. 

Dat helpt bij het orienteren en bij 

het uitvissen wat we nu wel, en 

wat we niet eerder hebben 

gezien. Van een paar gebouwen 

was ik niet stuk van de foto’s bij 

eerdere bezoeken, dus die 

worden opnieuw vastgelegd. En 

verder: we zijn hier naartoegekomen vanwege de beeldende kunst (Eigenlijk gewoon omdat het 



Frankrijk 1996: Parijs, Parc Astérix, Collioure 
6 

Parijs is, maar dit klinkt beter      ). En dus ga ik helemaal los.  Daarom: één pagina gebouwen, 

één pagina kunst. 
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Als we uiteindelijk in het hotel komen hebben we geruime tijd nodig om op te drogen. ‘s Avonds 

eten we in een uitstekend restaurantje om de hoek. 
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ZONDAG 26 MEI: PARIJS 

De tweede dag gaan we na het Franse ontbijt naar 

la Bastille. We lopen over de markt en vandaar via 

de plezierhaven van de stad en langs de Seine 

naar het Ile de la Cité.  

Achter de Notre Dame is de schilderijen-

tentoonstelling & -verkoop leuk, en de 

Japanners  zijn vermakelijk. In feite zitten 

hier nu net zo veel schilders als op het Place 

du Têtre. En je hoeft er de heuvel van de 

Sacré Coeur niet voor op. 

Via de Seine (waar een zwaan nog steeds moet), komen we 

bij het Musée d’Orsay. Ooit stond hier een paleis, 

maar dat heeft de Franse revolutie niet overleefd. Om 

de stad te ontsluiten heeft men stations nodig die bij 

het centrum uitkomen. Heel fraai, veel bezongen, 

maar ook heel lastig is de rivier die dwars door de stad 

loopt. En dus werd in 1898 bedacht een kopstation op 

de plek van het oude paleis te bouwen.  
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Daarbij was men zo slim om van en naar het station met elektrische locs te rijden, zodat er 

geen vervuiling optrad. In 1939 was het station achterhaald, en werd er diep onder de grond 

een nieuw station aangelegd, dat aansluit op de RER. Het oude gebouw is prachtig, werd 

omgebouwd en in 1986 geopend als museum voor moderne kunst. Onze conclusie van 

vandaag is duidelijk: deze voormalige stationshal blijft een prachtig museum.  
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Via de Champs Elysées gaan we terug naar 

het hotel.  

‘s Avonds 

eten we 

Indiaas in een 

restaurant bij 

Montmartre.  

Door verlicht 

Parijs wandelen we eerst door Montmartre, daarna gaan we 

met de métro naar de Champs Elysées, bekijken de verlichte 

tentoonstelling, waaronder de blauwe Obelisque.  

Vervolgens gaan we via Trocadero naar de Eiffeltoren en de 

Dome des Invalides, om uiteindelijk versleten weer terug te 

keren naar het hotel.  

MAANDAG 27 MEI: PARIJS – CHANTILLY – TIEL 

De laatste dag willen we winkelen, maar Parijs is dicht. 

Dus wandelen we rond het Centre Pompidou en het Ile 

de la Cité.  

We 

eindigen 

uiteindelijk 

bij het 

Forum des 

Halles, waar huisleverancier McD tot onze 

verbijstering geen koffie blijkt te schenken. We eten 

en drinken daarom in de Hollywood Canteen; 

waarna we de auto ophalen om ten noorden 

van Parijs Chateau Chantilly, het museum van 

het levende paard te bezoeken.  

Het is er heel nat, maar de moeite waard. Daar 

een paard volgens mij nog steeds het best tot 

zijn recht komt met een champignonsaus, laten 

we de stallen voor wat ze zijn, en bekijken we 

alleen het kasteel en een deel van de tuinen. Het 
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paleis stamt in de huidige vorm uit de 19e eeuw, het oorspronkelijke kasteel is tijdens de Franse 

revolutie gesloopt, waarna de resten aan bouwondernemers zijn verkocht als grondstof. Na de 

restauratie door Henri d’Orléans wordt het een museum. Henri liet zijn kunst na aan de staat: 

na het Louvre in grootte de 2e verzameling van Frankrijk. Terug in Nederland kijken we terug op 

een prima lang weekend, waar maar één ding aan mankeert: We hebben Parc Astérix weer niet 

bezocht.  
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2. PARC ASTÉRIX (13 JULI) 

ZATERDAG 13 JULI: TIEL – PARC ASTERIX – TIEL. 

Wie op één dag vanuit Tiel Parc Astérix, 30 km boven Parijs, wil bezoeken 

moet op zijn minst zo’n rare jongen zijn als de Romeinen. Op 13 juli 

vertrekken we dus in alle vroegte in de richting van het pretpark. Merijn 

was al op de hoogte, hij moest ten slotte zijn paspoort (niet) meenemen. 

Wart en Esther houden een wedstrijd raden waar we heen gaan. Esther 

heeft daarbij de hints als eerste door, maar voor we in België zijn weet 

iedereen de bestemming. Vooral voor Wart is dit belangrijk, want als de 

bestemming per ongeluk het Land van Ooit of het Archeon is, wil hij 

uitstappen. 

 

 

 Om tien uur gaan de  poorten officieel open, 

wij lopen dan al binnen. Het park is zo leuk, 

dat we er tot ca. 18.30 blijven. Het meest 

opvallende aan het park is dat het 

ontzettend Frans is, in tegenstelling tot 

Disney-Paris. Alleen Esther is het er niet mee 

eens dat we de attracties steeds vergelijken 

met de Efteling. Uiteindelijk weten we de 

auto weer te bereiken, ondanks dat in het 

park alle wegen naar Rome leiden, en Merijn 

tot twee keer toe bijna wordt gearresteerd 

door de Gallische ordedienst. Onderweg 

vallen we McD nog binnen, waarna we rond middernacht thuis zijn. 
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3. DE GROTE VAKANTIE VAN 1996. 

ZONDAG 28 JULI – ZUID-BEIJERLAND - LANZAC 

 Om 4.15 rijden we door de ochtendmist vanuit Tiel naar Wadenoyen om 

daar de snelweg op te draaien. Via Breda bereiken we, nog in het donker, 

de grens. Vervolgens gaan we via Antwerpen en Lille, langs Asterix en 

door Parijs. En dan verder naar het zuiden om in Vierzon de Péage te 

verlaten. Esther en Wart slapen veel, ze proberen bij te komen van hun 

kampen in de Ardennen en Wijchen. Onderweg kopen we een nieuw 

Michelin-boek met nog gedetailleerdere kaarten van de France, wat 

wordt toegevoegd aan de stapel 

informatie van de ANWB.  

Het wordt steeds warmer als we via Limoges, Brive en Soulliac 

uiteindelijk Lanzac bereiken, waar natuurlijk weer plaats is. 

Dus na 1005 km beginnen we om 15.45 aan het uitpakken van 

de Florida en de Appie. Halverwege dit proces arriveren Oscar, 

Marion en Beryl met T-shirts voor Wart en Esther. Ze worden 

door Wart ontvangen met zijn verhaal over Sancho Panchez 

en een hand vol domme blondjes moppen. De vakantie is 

begonnen aan een rivier met een echobrug, en voor het eerst 

met elektriciteit! ‘s Avonds is iedereen tevreden doch verrot. Met uitzondering van Wart, die 2 keer 
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een stuk Dordogne afzwemt. De rivier staat heel laag, maar is nog steeds helder. Je ziet overal vissen 

zwemmen en boven het water uitspringen. 

MAANDAG 29 JULI-  LANZAC  

Iedereen is dusdanig versleten, dat de 

tweede dag wordt gevierd door luieren, 

inkopen doen en iets van Soulliac bekijken. 

Richting Sarlat bezoeken we de eerste 

grote hypermarché. We kopen er een 

stekkertje van historische lelijkheid 

(goudkleurig), maar de koelkast doet het. 

Wart en ik maken een eerste driftduik. Het 

weer is goed, maar niet overdreven. Wart 

zakt met zijn magistrale lichaam door een 

blauwe stoel. Hij arriveert. 

 

 

Ons Frans wordt langzaam weer beter. We hebben inmiddels de 

beurejambon avec beure -de-cacahuettes, een goede-gorilla-

borst en veel sla. Toch blijft het veelal gammele, gammele! 
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DINSDAG 30 JULI - LANZAC (LACAVE)  

 Vandaag bezoeken we de druipsteen grotten van 

Lacave, 9 km van Lanzac. Het treintje is kapot, dus 

dat wordt wandelen, maar we krijgen een reduit, 

dus als Hollanders zijn we blij. Vooral Esther is 

door het dolle heen: dit is haar 

stenenverzameling life!!! Beryl ziet het 

ondergronds niet zitten en verpest het uitstapje 

voor Oscar en Marion. De grotten zijn echter erg 

mooi, vooral de spiegelzalen, het black light deel 

en de enorme stalagmieten/tieten.  

The Sancho Panchez story, with a Spanish accent please! 

I walked into a bar in Mexico. I ordered tequila and a taco, when this man came up to me and pointed his 

gun at my head.” I’ m Sancho Panchez”, he said, “the greatest shooter of all Mexico. Take down your 

pants!” he said as he pointed his gun at my head. What could I do? There he was, the greatest shooter of 

all Mexico, pointing his gun at me, Wart. So I took down my pants. “Now produce shit” said Sancho! 

What could I do? There he was, the greatest shooter of all Mexico, pointing his gun at me, Wart. So I 

produced shit. “Now eat the shit”, said Sancho! 

What could 1 do? There he was, the greatest shooter of all Mexico, pointing his gun at me, Wart. So I ate 

shit. 

Sancho started laughing, and when he wasn’t looking, I took his gun, and pointed it to his head. “Sancho, 

take down your pants” I said. 

What could he do? There I was, Wart, pointing the gun at him, Sancho Panchez, the greatest shooter of 

all Mexico. So he took down his pants. “Sancho, now produce shit”, I said. 

What could he do? There I was, Wart, pointing the gun at him Sancho Panchez, the greatest shooter of all 

Mexico. So he produced shit. “Sancho, now eat the shit”, I said. 

What could he do? There I was, Wart, pointing the gun at the him, Sancho Panchez, the greatest shooter of 

all Mexico. So he ate shit. Now if someone ever asks me: Have you ever met Sancho Panchez, the greatest 

shooter of all Mexico? I say: A Yes, we’ve once had lunch together!!! 
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De gids is enthousiast: An now ail ekzpleen a little bit in ingliz yes! Zijn verhalen zijn in het Frans 

zo goed, dat Nelleke alles aan Wart en Esther kan uitleggen tijdens z’n Engels. Op de terugweg is 

het weer inkopen doen; via Le Roc rijden we terug. Op de camping raken we met Engelsen in 

discussie over mad cow disease. Gezamenlijk komen we niet meer bij als een Belg met 

nummerbord BSE1 de camping opdraait. 

   

 

1 Boviene spongiforme encefalopathie, yep gekke koeienziekte. 
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WOENSDAG 31 JULI - LANZAC (ROCAMADOUR) 

We bekijken we Rocamadour na een rit door het typische 

Dordogne/Lot landschap met zijn uitgesleten rotsen. Arenden 

cirkelen boven het dorp. We wandelen naar de crypte waar St. 

Amadour is afgebeeld met een St.Jacobsschelp op zijn hoofd. Ik leg 

de kinderen uit dat de man bij Shell werkte en dat hij heilig werd 

verklaard omdat hij stemrecht invoerde, wat nog te zien is aan de 

stemhokjes in een hoek van de kapel (biechtstoelen?).  

De katholieken pikken dit niet 

en slaan meedogenloos toe: 

we worden ingesloten. 

Uiteindelijk laat een stuk 

chagrijn ons er uit, en kunnen 

we onze weg vervolgen. 

We bekijken de kerk met 

de zwarte madonna en 

lopen door het tegen de 

rotswand aangeplakte 

middeleeuwse dorp, 

waar Esther een bril en 

een ring rijker wordt. We 

eindigen de afdaling in 

de crêperie waar we al 

eerder waren. Tot besluit 

bezoeken we het 

zoetwateraquarium van 

het dorp. Vervolgens 

leidt Nelleke ons via de 
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route quarternaire via Callès terug naar de 

camping. De rit is geweldig, met vanaf de heuvel 

Belvedère de Lanzac een mooi uitzicht over het 

dal van de Dordogne. ‘s Avonds wordt er 

plotseling met water gegooid. Marion verdwijnt 

de rivier in. “Toch handig zo’n Dordogne” zegt 

Esther. Ook Wart en zij houden het niet droog. 

Tussen de bedrijven door wordt tijdens het 

verblijf in Lanzac veel gezwommen, gesnorkeld en/of gedoken.   
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DONDERDAG 1 AUGUSTUS LANZAC - COLLIOURE 

We rijden vandaag naar Collioure, Via Carcassonne en 

Boulou leggen we de 411 km af. Onderweg verandert het 

landschap langzaam in een mediterraan landschap; vooral 

de afdaling naar de omgeving van de Middellandse zee is 

mooi. Even voor Perpignan zien we het zoutfort “Fort de 

Salses” staan.  

Uiteindelijk doemen de Pyreneeën 

voor ons op, en arriveren we in 

Collioure. 

Dit deel van Frankrijk heet de “Cote Vermeille” en is veel 

minder populair dan de Cote d’Azur (linksaf) of de Costa 

Brava (doorrijden). Minder populair is goed, want het is 

marginaal minder druk. 

 We krijgen een goede plek op de camping Criques des 

Porteils, die net voor het plaatsje ligt, op een uitloper van 

de laatste Pyrenée. Je moet met een wat rare bocht onder 

de kustweg door, maar dan heb je een vrij rustige 

omgeving (en een drukke camping).  

Even voor Collioure ligt het plaatsje Argelès. Het ligt als 

laatste plaatsje net noordelijk van de Pyreneeën. Door de 

afwezigheid van berguitlopers heeft het mooie 

zandstranden, dus daar is het een stuk drukker. Dat mijden 

we dus, maar om te duiken wordt er gevuld in Port 

d’Argelès, waar de kraan van de 10 literfles los blijkt te zijn.  

Wart en ik maken de eerste Middellandse Zee duik van 

deze vakantie (in 1990 en 1994 ben ik hier ook al onder 

water geweest). 
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VRIJDAG 2 AUGUSTUS - COLLIOURE 

We houden een rustdag. 

We doen boodschappen in 

St. André, dat 11 kilometer 

landinwaarts ligt. Toerisme 

is hier niet bestaand, maar 

we doen inkopen voor 

Oscar z’n ratatouille. 

Verder  houden we ons 

bezig met een beetje 

zwemmen en duiken. Les 

Prenens, Wart en ik maken 

een wandeling in 

Collioure, waar ik francs 

weet te scoren uit de muur.  

Collioure is sinds de vorige eeuw vooral in trek bij 

schilders, waaronder Matisse. De geschiedenis gaat 

echter heel veel verder terug. Het werd door 

Phoeniciërs en Romeinen al als haven gebruikt. In de 

12/13 eeuw zijn de Tempeliers er begonnen met de 

aanleg van een kasteel (later van de koning van 

Mallorca) en verdedigingswallen. 

We slenteren langs de verdedigingswerken met de 

schilders en souvenir-verkopers en rond het kasteel.  

 Op een podium op het strand is TV3 opnamen aan het 

maken van een karaoke show. Het Franse chanson is 

duidelijk 

niet meer 

wat het 

geweest is. 

Dit geldt 

ook voor het kerkje van Collioure. Het wordt 

gerenoveerd. We struinen een aantal 

souvenirshops af en gaan terug naar de camping, 

waar we onze waterpistolen uitlenen aan het 

Duitse gezin dat naast ons staat. 
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Wart en ik beginnen aan onze derde duik vandaag, dit is ook een perfecte nachtduiklocatie. 

 

ZATERDAG 3 AUGUSTUS - COLLIOURE (GEORGE DE LA FOU) 

Vandaag staat Gorge de la 

Fou, even buiten Arles sur 

Tech (als bovenloop 

vermoeden we de High-Tech) 

op het programma, deze keer 

met Les Prenenz. We rijden 

via de Route Touristique langs 

de westflank van de 

Pyreneeën en raken elkaar 

kwijt bij Le Boulou. Dankzij 

Wart, die we op een rotonde 

als zoeklicht achter laten 

komen we elkaar weer tegen 

waarna we de weg naar de 

gorge vervolgen. 
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De gorge is een kloof in 

de rotsen, hier 

uitgesleten door de rivier 

de Tech. De hele gorge is 

1739 meter lang, 

waarvan het Syndicat 

d’Initiative er 1500 heeft 

ontsloten. Dat is geen 

half werk geweest, er 

zitten trappen en stalen roosters in waar je prima kunt wandelen, 

en naar de rivier onder je kijken. Daarbij zijn er twee 

obstakels: op sommige plaatsen is de kloof maar 80 

centimeter breed en, zo waarschuwt de  brochure, er is een 

hoogteverschil van 157 meter. Dat is dus een over-all 

stijgingspercentage van 9%... Maar de natuur is prachtig, zo 

staan er veel wilde vlinderstruiken in bloei. 

Oude verhalen beweren dat er heksen en kwade geesten in 

de kloof leefden. En meer recent was het in ieder geval 

gevaarlijk hier; de grot is heel lang de schuilplaats geweest 

van les Trabucayres. De groep struikrovers heeft heel lang de 

omgeving geterroriseerd2. 

We picknicken aan (Beryl op) een stenen tafel, ontvangen een 

helm, en beginnen aan onze wandeling. De helm is volstrekt 

zinloos, maar is toeristisch wel sterk. 

 
2 Het vermoeden bestaat dat ze na ontsluiting van de Gorge zijn gelegaliseerd en nu bij de Peagés werken. 
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Twee dingen vallen op. Allereerst: 

het is prachtig. Ten tweede: 

iedereen die we tegenkomen kijkt 

chagrijnig. Wart hoopt op de nodige 

vrolijkheid als ik vastloop in de 

Gorge. Hij gaat er blind van uit dat 

ik de breedte van 80 cm niet trek.  

Daar wachten we niet op, we 

besluiten de mensen wat op te vrolijken. Dat werkt niet altijd. Vooral het snikkende jongetje dat 

we bij de uitgang 

vertellen dat het 

vanaf hier alleen nog 

maar erger wordt gaat 

nog veel erger huilen. 

Op de terugweg gaan 

we weer even langs 

de Intermarché van 

St. André. Los van de 

noodzakelijke 

boodschappen 

hebben ze hier ook 

een airco!!! 

’s Middags maak ik de 

eerste duik met Esther. Ze begint met snorkelen, maar de laatste 10 minuten deel ik lucht met 

haar. Alleen haar oren hebben het er wat lastig mee. Wart 

duikt ook mee met zijn eigen fles.  

 ‘s Avonds besluiten Marion en Wart via de rotsen naar het 

strand van Argelès te klimmen. Rond half negen stormt Wart 

de camping weer op. Marion is van de rotsen gevallen en ligt 

in het water waar ze wordt bewaakt door twee Engelsen, die 

Wart onmiddellijk had georganiseerd. Oscar, Wart en ik 

springen in de auto’s en scheuren naar de plek des onheil. 

Nelleke en de Duitse buurvrouw nemen de zorg voor Beryl 

over. Marion blijkt goed bij kennis, maar is met haar rug op 

een rotspunt terecht gekomen en durft zich niet te bewegen. 

Omstanders hebben de ziekenauto inmiddels gewaarschuwd. 
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Wart en ik gaan terug naar de camping om een 

Marion-ziekenhuis-pakket samen te stellen. 

Daar zien we een auto met blauw zwaailicht. Het 

is de arts. We rijden voor hem uit naar de 

rotsen.  

Hij stelt als diagnose: een gebroken rug. Er 

wordt een vacuum-brancard naar beneden 

gehesen. De Fransen hebben even moeite met 

het idee dat je iemand wel kun élevéen, maar 

dat de brancard er dan niet zelf onder schuift. 

Met wat hulp eindigt ze tenslotte op het oranje 

monster. Terwijl met vereende krachten touwen en een bord worden neergelegd om haar langs 

de rotsen omhoog te tillen, gaan Wart en ik terug naar de camping.  

Hier halen we het Marion-ziekenhuis-plus-pakket op. Verder vertellen we Nelleke, de Duitsers 

en de campingbeheerder wat we weten. Nelleke heeft Beryl in bed gelegd, waar ze onmiddellijk 

in slaap is gevallen. Wart wordt andermaal geconfronteerd met het feit dat hij blond is. Hoewel 

de behandeling van de hele 

situatie door hem perfect is 

geregeld, is hij regel 1 van de 

EHBO vergeten: beroof uw 

slachtoffer, zodat niemand weet 

wat Marion nu wel en niet bij 

zich had. Inmiddels is het langs 

de kust kwart over tien en wordt 

Marion vakkundig in de 

ziekenauto gelegd, die de 

accutest (anderhalf uur 

zwaailicht voor gevorderden) 

heeft overleefd. De auto vertrekt 

richting Perpignan, gevolgd door Oscar en Wart. Via de sympathieke nachtwaker van de Criques 

houden we contact. Om half drie zijn Oscar en Wart terug, waarna Nelleke weer naar haar eigen 

bed terugkeert. Het gevolg van de val is inderdaad een breuk in een lendenwervel. Beryl wordt 

wakker en houdt Oscar tot tegen vijven uit zijn slaap. 

ZONDAG 4 AUGUSTUS –  COLLIOURE (PERPIGNAN) 

De volgende dag wordt voornamelijk besteed aan rondhangen, op Beryl passen en Marion 

bezoeken in Perpignan dat ruim een half uur verderop ligt. Dankzij haar medische & Franse 
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kennis weet Marion 

behoorlijk met haar 

omgeving te 

communiceren, maar 

verder is het een 

versleten hok, waar je 

nog geen varken zou 

houden. Ze heeft wel 

een aardige 

kamergenoot die zelfs een kaasje voor de kids meegeeft. 

Esther, Dominic, Rebecca en Beryl 

weten elkaar redelijk te vermaken. 

Zo’n rustige dag is eigenlijk wel 

aangenaam na de vorige nacht. 

Nelleke, Wart en ik maken wel een 

wandeling in het vrijwel 

uitgedroogde riviertje le Ravane bij 

de camping. In de overgebleven poeltjes zit wat vis, en heel veel kikkers. In en langs de bedding 

groeien veel soorten planten, o.a. zegge, winde en bramen. Ook het eten houden we makkelijk, 

we halen patat uit het 

restaurant van de camping. 

Sommigen nemen er een 

braadworst bij, de baby-foot3 

vertrouwen we niet.  

 
3 En nee, dat is geen spelfout. 
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Alleen Wart kijkt heel verdrietig als hij ziet wat deze 

camping met Paella bedoelt.  

Wel heeft hij zoveel medelijden met Beryl, dat ze zelfs 

met zijn heilige pet mag spelen! 

Tot slot maken we nog een korte excursie naar de plek 

des onheil, waar andermaal wordt geconstateerd dat 

het een kwestie van botte pech met grote gevolgen 

was. 
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MAANDAG 5 AUGUSTUS – COLLIOURE (SPANJE, COSTA BRAVA) 

Vandaag rijden we langs de kust Spanje in. Eerst 

rijden we naar St.Miguel de Colera waar men een 

mozaïek aan het bouwen is. Ik neem wat scherven 

mee, waar thuis een naambordje van 

gemozaïekt wordt.  Wat verderop stoppen 

we in Llanca om te 

duiken/lunchen/ snorkelen. Via de 

Pyreneeën rijden we naar Le 

Jonquera.  

Tussen Espolla en Sant Climent 

stoppen we bij de  Dolmen de la 

Cabana. Geschat op 4500 - 4700 

BC, gerestaureerd in 1994. De 

auto kan de rit naar door de 

olijfgaard naar het hunebed 

maar net aan, maar het uitzicht 

is prachtig. Vervolgens rijden 

we door het oude Capmany, 

waar we het centrum 

fotograferen. Even voor de 

grens doen we inkopen bij een 

super-mechado, toch handig 

zo’n visa-kaart. Uiteindelijk 

fotograferen we vrij veel, 

daarom twee aparte 

fotopagina’s. 
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Eén foto krijgt een speciale vermelding. Opa Henk kende één goocheltruc. 

Die ging op het liedje “Er zaten eens twee vogeltjes, al in het Spaanse riet, 

de ene heette Gerrit, de andere 

heette Piet.” Daarbij werd de maat 

op de tafel getikt, waarbij hij twee 

papiertjes om zijn wijsvingers had. 

Dit werd vervolgd met “Dag Gerrit, 

Dag Piet; kom Gerrit, kom Piet” 

waarbij hij in de eerste ronde de 

vogels liet verdwijnen, om ze in de 

volgende ronde zijn vingers weer te 

strekken en de vogels terug te 

toveren. Geen idee of er ooit eens 

iemand is geweest die de truc niet 

onmiddellijk doorzag, maar dat, 

door de grote blijheid die hij er bij 

tentoonspreidde, heeft niemand 

hem ooit laten merken. 

 Bij het eerste de beste Spaanse riet 

dat Nelleke en Esther zien wordt de auto gestopt en een statieportret 

gemaakt. Toegegeven, het is geen wereldfoto, maar “in my defense” het 

riet was erg hoog. 

 Daarna slaan de files toe. Tot, en in 

Le Perthus staat alles vast, 

waardoor we een uur later dan  

gepland op de camping komen. Met 

Oscar en Beryl werken we een hoeveelheid macaroni weg, 

waarna we gezamenlijk via de file bij Elne naar Marion 

gaan. Ze heeft nu de uitslag van haar  scan. Via Barcelona 

zal ze worden teruggevlogen naar Nederland. Voor Oscar 

kan geen chauffeur worden geregeld. Hij gaat op dinsdag 

met de auto (en Beryl) terug. We eindigen de maandag in 

de Mammoth van Canet. Deze wordt door Oscar bevrijdt 

van (22 zakjes) bacon-chips, waarbij Oscar tevens reclame 

voor dit product maakt door met chips te strooien. Esther 

vindt scharreleieren die iets te wild gescharreld hebben en 

met zijn allen zingen we de vogeltjesdans voor Beryl, die door het dolle heen raakt. 
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DINSDAG 6 AUGUSTUS - COLLIOURE 

  De dag begint niet geweldig. Beryl is 

volkomen van slag en kan alleen maar huilen. 

Oscar breekt de tent af, waarbij we af en toe 

wat hand- en spandiensten verrichten. 

Gelukkig komt het vervelende Franse 

buurjongetje regelmatig langs, zodat we 

iemand hebben om te discrimineren. Na een 

laatste bezoek aan Perpignan vertrekt Oscar. 

Nelleke en ik wandelen naar Collioure langs, 

en deels over, de 

verbrande 

vegetatie op de 

rotsen. Na het 

dorp, waarbij we 

ook het kasteel 

bekijken, lopen we 

via het strand weer 

terug naar een 

rotswand langs zee 

waar Wart een 

demonstratie rotsspringen geeft. 

 Hij is daarbij nog net even te jong om het hormonale 

aspect van het gebeuren te snappen. Op deze plek 

klimmen puberale jongens omhoog en springen dan 

over het pad de Middellandse Zee in om ferme  indruk 

te maken op “women of the opposite sex”. Die zijn dan 

ook tamelijk massaal aanwezig, gekleed in badkleding 

die bij deze mediterrane temperaturen niet tot 

oververhitting zal leiden, tenzij je van diep puberale 

leeftijd bent. 

Voor Wart gelden nog andere normen: hij is sportief, 

klimt graag en vind de plons in het water  geweldig. Hij 

klimt daarom tot hoogte waar de oudere jeugd 

spontaan hoogtevrees en nachtmerries van krijgt, om 

vervolgens over iedereen heen het  water in te zeilen. 
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Jammer voor het baltsgedrag, morgen nieuwe 

kansen zullen we maar denken. Op dit punt geldt 

verder: pics, so it did happen!!! 

Aan het eind van de middag gaan we via 

McDonalds-Perpignan naar Marion, waar Oscar belt 

om te vertellen dat zijn reis voorspoedig verloopt. ‘s 

Avonds maak ik een laatste nachtduik links bij grote 

strand. De duik gaat aanvankelijk niet soepel maar 

uiteindelijk zie ik twee sepia’s en een octopus die 

het hol met stenen afsluit. 

Onze gezamenlijke vakantie met Les Prenenz komt 

hiermee vroeg tot een eind, maar Marion schrijft 

nog wel, op haar gebruikelijke creatieve wijze, een 

brief als afscheid en 

samenvatting. Uiteraard is deze 

integraal in dit verhaal 

opgenomen ! 
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WOENSDAG 7 AUGUSTUS –  COLLIOURE - FAYENCE 

We breken op, waarbij we nog enkele 

medekampeerders informeren over de situatie rond 

Marion en de Franse overbuurvrouw me een duikadres 

bij Marseille geeft (Bandol, Calanques de Bassis - Toulon 

Marseille). We worden uitgezwaaid door de Duitsers, 

maar daarna begint de rit naar Fayence verkeerd: na het 

vullen van de duikflessen raken we voor Elne in de file. 

Na Perpignan gaat het gelukkig beter. Het eerste uur 

rijden we maar 22 km, daarna wordt het tempo 

voornamelijk beperkt door de tol-automaten die rijkelijk 

over het Zuid-Franse landschap zijn verdeeld. Volgens 

Nelleke zijn deze tol-automaten ter vervanging van de al 

genoemde middeleeuwse roversbenden. Maar je krijgt 

er wel steeds een Certificat de Passage en 

daar zijn we iedere keer weer enorm door 

geroerd. Vanaf Draguignan wordt het 

secundair rijden naar camping Lou 

Cantare bij Fayence, waar we 486 km later 

aankomen. De camping is duidelijk “under 

new management”. Een kalend grijs figuur 

loopt met een door het 

Syndicat d’ Initiative 

verstrekte glimlach en een 

draagbare telefoon over de 

camping. Het is spijtig dat we 

een ongeval hebben gehad, en 

nog veel spijtiger dat die van 

Prenen niet komen, maar 

financieel heeft hij geen 

boodschap aan onze 

mededelingen. Al snel wordt 

duidelijk waarom.  
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De camping staat voor de helft leeg, de accueil is meestal gesloten, omdat de telefoon 

uitgelaten moet worden, activiteiten zijn er niet meer en de verlichting op de toiletten blijft ‘s 

avonds uit. Wie ‘s ochtends na 9 uur brood komt halen krijgt een hoeveelheid chagrijn. Brood 

moet voor 9 uur worden gehaald. Wie voor 9 uur komt loopt de kans te moeten wachten omdat 

de beheerder niet wakker is. Als hij dan verschijnt ligt de glimlach nog op het nachtkastje. 

Door het contingent Engelsen zal de camping toch wel op de been blijven. Ze hebben zelf “some 

lovely soirees, and some of the French had a quite good ambiance”. Ook de Fransen lijken 

onverstoorbaar, ze blijven gewoon met hun stalen ballen gooien. Het zal dus wel goed komen. 

Vervolgens bellen we naar Nederland. We kunnen ma gerust stellen. De camping die in de 

Pyreneeën is weggespoeld, met tientallen doden, was niet die van ons. Oscar belt ons, en 

vertelt de rest van het drama Marion. Na veel gezeul ligt ze in het ziekenhuis van Alkmaar. Daar 

is een tweede breuk geconstateerd, een pressiebreuk. Voorlopig ligt ze in quarantaine. 

DONDERDAG 8 AUGUSTUS-  FAYENCE (GRASSE) 

Wij besteden de donderdag aan een 

bezoek aan Grasse. Formeel ligt het in 

de regio Alpes Maritimes, maar 

iedereen noemt het de Provence. 

Rond de 12e eeuw is het plaatsje nog 

een stadstaat geweest. Op nog geen 

2k kilometer van zee ligt het prachtig, 

met een heel oud centrum en een 

oude kathedraal. Toch is dat niet de 

voornaamste reden waarom het 

toeristen trekt. Grasse is het centrum 

van de parfumproductie. De fabrieken 

hier maken ca. 60% van de totale 

productie van “echte” parfum in 

Frankrijk. Belangrijk voor echte parfum 

is de aanwezigheid van 

bloemenextract. Die bloemen worden 

hier dan ook grootschalig verbouwd. Wij zitten niet in de juiste tijd van het jaar, maar in mei 

moeten de lavendelvelden er fantastisch uitzien (en van een grote afstand te ruiken).  

Hier bekijken we de parfumerieën van Galimard en de oude fabriek van Fragonard. Om met de 

eerste te beginnen: ze hebben een gratis rondleiding en een aardige folder over het bedrijf en 

het proces van het produceren van parfum. 
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Het bedrijf is gesticht in 1747 door Jean de Galimard als handschoenen- en parfumfabriek. Een 

succesvol bedrijf, want het werd volgens hun verhaal al snel hofleverancier voor “Louis de Well 

Beloved”, bij ons bekend als Lodewijk XV. Ze smeerden het hof trouwens ook pommade en 

olijfolie aan.

 

Zoals in bovenstaand schema is te zien is het kwestie van bloemen veel 

koelen en verwarmen om uiteindelijk 

de juiste vloeistof te destilleren. 

Inmiddels hebben we het chemische 

deel van onze studie ook al weer bijna 

20 jaar achter ons, maar het verhaal is 

goed te volgen. Dit ondanks dat het 

geheel is ingericht om je betrekkelijk 

snel oh en ah te laten roepen, voor je 

uitkomt in de giftshop. Ze beweren ons in onze eigen taal te bedienen, 

maar dat geldt niet als je Nederlands spreekt      . Wel nog even uit hun 

Engelse reclame dan: You will find the complete range of our production, 

at whole sale price, in the generously laid out Boutique. Inmiddels hebben ze een tweede 

fabriek in Èze, richting Monaco.  
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De tweede parfumerie is verreweg de 

leukste. En in een plaatsje als Grasse ook 

nooit ver weg, Fragonard ligt aan de andere 

kant van de straat. 

De Engelstalige rondleiding is uitgebreid en 

ter zake kundig. Deze fabriek is genoemd 

naar Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), 

een schilder uit Grasse. Mooie gedachte, 

maar in praktijk is de fabriek veel jonger dan 

Galimard. Pas in 1926 opende de fabriek de 

poorten. De man achter Fragonard was primair ondernemer. Hij bedacht dat in een toeristisch 

aantrekkelijke stad als Grasse een parfumerie die zich primair richt op de toeristen een 

aantrekkelijke business is. Dat concept werkte prima, en al snel was het een bloeiende 

onderneming.4  

In de rondleiding wordt, evenals bij de 

vorige fabriek, veel aandacht besteed aan 

“de neus”. 

Want de uiteindelijke geur wordt niet alleen 

bepaald door het chemische proces, maar 

vooral door het soort bloemen(extract) dat 

je bij elkaar gooit. Dit kan alleen worden 

gedaan door mensen met een absolute 

reuk, die met flesjes en vloeipapiertjes hun 

wonderen verrichten. 

Uiteraard wordt er tijdens de rondleiding stilgestaan bij de verschillende bloemsoorten die 

worden gebruikt, wat voor biologen natuurlijk altijd weer een extra trekker is.  

 
4 Die in 2020 over de hele wereld ook online verkoopt, maar de toerist kan er nog steeds binnenstappen. 
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Gewapend 

met een 

verzameling 

geurstoffen5 

gaan we in 

de regen 

terug naar 

de camping, 

waar ook 

alles nat is.  

VRIJDAG 9 AUGUSTUS-  FAYANCE (CAP DU DRAMONT) 

De volgende dag is het weer opgeklaard en rijden we naar Cap du Dramont voor een bezoek aan 

het strand en een duik. Voorafgaand aan de duik gaat alles fout. Esther wordt turbo eigenwijs in 

de Géant, de o-ring springt uit de 12 en ik krijg een automaat in m’n oog. De duik is gelukkig 

goed. Op de camping is het weer zo helder dat we ‘s avonds de sterren en de Melkweg kunnen 

zien. 

 

ZATERDAG 10 AUGUSTUS - FAYENCE  (GORGES DE PENNAFORT) 

De zaterdag maken Esther en ik eerst het zwembad 

onveilig, daarna brengen we een bezoek aan de Gorges 

de Pennafort. Deze kloof is uitgesleten door de rivier 

de Endre en ligt 29 kilometer verderop langs de D562.  

 
5 Die we uiteindelijk tijdens een inbraak thuis weer kwijtraken… 
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Er zijn bekendere kloven in dit gebied, maar dat betekent 

alleen dat het hier rustig is en je op je gemak langs en 

door de rivier een eind de kloof in kan. Het Syndicat d’ 

Initiative ziet er nog 

geen verdienmodel 

in, dus trappen, 

rekjes en kassa’s 

ontbreken. 

Nelleke heeft deze 

keer geen moeite 

met het klauteren. 

Wart nog minder, 

hij klimt en springt 

van de waterval 

waar hij twee jaar 

eerder niet vanaf mocht. Esther en ik klimmen een deel 

tegen stroomversnellingen op en kruipen achter een 

waterval. We zien de forellen in de verschillende 

stroompjes en meren zwemmen.  

Na de Gorge willen de kinderen de camping onveilig maken.  

We doen wat inkopen bij “It is I” en gaan 

wandelen in Fayence en Callian (Kale-

Jan).  

Het eerste plaatsje is verreweg het 

mooist met zijn middeleeuwse straatjes, 

de gekleurde luiken en de typische 

Provence geur. Nelleke neemt diverse 

foto’s (alleen daarom heeft de plaats 

een eigen fotopagina) en we eten ijs in 

het centrum. Fayence heeft een feodale 

toren en kijkt, vanaf een hoogte van 350 

meter, uit over de heuvelachtige vlakte. 



Frankrijk 1996: Parijs, Parc Astérix, Collioure 
42 

 



Frankrijk 1996: Parijs, Parc Astérix, Collioure 
43 

Via Tourrettes (geen Gilles gezien) rijden we over de kam 

van de heuvelrug naar Callian, het tweede van de drie 

“adelaarsnesten”. De plaatsen worden zo genoemd omdat 

het vestingen op de heuvelrug waren die uitkijken over de 

vlakte richting Grasse. De kastelen hier zijn uit de 11e en 14e 

eeuw. Verder is de plaats zoveel kleiner, dat het niet erg 

boeit. Evenals Fayence ligt het op de 350 meter hoogte. Ook 

hier staat op het uitkijkpunt, evenals in de vorige plaats, een 

geëmailleerd plateau met 

informatie over wat er te zien is.  

‘s Nachts onweert het 

waanzinnig; de volgende dag 

staan de watergolven in de 

dennennaalden. 

ZONDAG 11 AUGUSTUS - FAYANCE 

De zondagochtend is niet helemaal onbewolkt. ‘s Ochtends gaan we naar Le Dramont, waar 

Esther een zwart badpak krijgt, waarmee ze zich uitroept tot zwart badpak junior. Wart krijgt 

andere vinnen, omdat de oude zijn ingescheurd. We duiken eerst naar de westkant van het Ile 

d'Or, langs de scholen vis. Bij het eiland dalen we naar 32 m. Naast wat we de vorige duik 

hebben gezien, zien we op 22 m nu ook twee 

murenes. En ook twee schorpioenvissen 

waarvan een hele grote. Voor de haven van 

Dramont ligt een boot met een hoge 

asocialiteits-factor. 

 In de haven staan de bloemen prachtig in bloei 

en vliegen er diverse koningspages rond. ‘s 

Middags wil Esther met Diana op de camping 

spelen, Wart niets doen, en wij naar Grasse. 

Dat laatste wordt verhinderd door een 
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volgende grote onweersbui. Na het eten gaan we daarom maar naar Montauroux, het derde 

adelaarsnest. Ook dit plaatsje is veel kleiner dan Fayence, maar ook heel leuk met zijn kleine 

straatjes en vele bloemen (en weer een geëmailleerd bord).  

De krekels komen dan weer op gang, en ook de brulvogel6 laat zich weer horen. 

 

 

MAANDAG 12 AUGUSTUS –  FAYANCE (MONACO)  

Al vroeg rijden we naar Monaco. Zonder problemen komen we 

aan bij de Jardin Exotique, waar we een broodje kopen om 

vervolgens op onbeschofte wijze niet toegelaten te worden: 

Pas de Picnique!  

Nadat de broodjes op zijn doen we een tweede poging. Na wat 

gesputter wordt de kassadame zo boos dat ze Wart als kind 

afrekent, zo mag ze haar 

woede vaker afreageren. De 

tuinen zijn gigantisch. Vooral 

veel grote cactussen die, in de 

63 jaar dat de tuin nu bestaat, 

fors zijn gegroeid. Sommige 

delen van cactussen worden 

door ringen bijeengehouden. 

Ik denk eerst dat ze er als 

geintje vanaf de weg 

opgegooid zijn.  

 
6 Jaren later komen we er achter dat het een uilensoort is. 
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Nu, dat moet ik de rest van het bezoek horen. In de tuin bekijken we ook de Japanner-vrije 

druipsteen grotten en het prehistorisch museum. Dit laatste bevat, naast historische vondsten, 

ook de resten van allerlei beesten die door prins Albert 1 persoonlijk rond de vorige 

eeuwwisseling overhoop zijn geschoten.  
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Na de tuinen dalen we, o.a. met de 

openbare lift, af naar het centrum. 

We bekijken een deel van de 

beeldententoonstelling, kopen een 

muntset bij het munten- en 

postzegelmuseum en drinken wat bij 

McD. Vervolgens maken we een 

wandeling door de oude stad, langs 

paleis, kathedraal en oceanografisch 

museum, waarna we via een 

brillenhandel (mijn zonnebril is gesneuveld, ik 

koop mijn eerste RayBan) en de ascenceur 

publique vanaf de Rue Grimaldi teruggaan naar 

de auto.  

Daarna rijden 

we via de 

Hoge 

Corniche 

langs het 

plaatsje Èze 

naar Nice.  

In Cannes verlaten we de péage om langs de kust naar 

Antheor te rijden. Daar op het onbewaakte strand begint het 

te hard te waaien en alles loopt nogal uit. Wat vooral door 

een duik komt. Ik duik alleen en van de kust. Na een 

aanvankelijke afdaling tot 10 m 

langs de rotsen met veel 

zwaluwstaartvissen, anthia's, 

laxeervissen en zeebrasems 

wordt het hard zwemmen. De 

opstekende storm zorgt voor 

een sterke stroom. Na een 

afzwaaier naar 16 m geef ik er 

de brui aan en snorkel terug 

naar een bereikbare Cap.  



Frankrijk 1996: Parijs, Parc Astérix, Collioure 
47 

Van daar wandel ik in volledige 

duikuitrusting langs de straat terug, 

gelukkig in een 3 mm pak. We halen 

daarom een portie paella bij de Géant 

en gaan terug naar de camping.  

 

 

DINSDAG 13 AUGUSTUS – FAYENCE (GRASSE) 

De kinderen vinden het best. Alles is bespreekbaar, zolang 

zij maar in het zwembad eindigen. En zo gebeurt het dus. 

Esther loopt vervellend rond met Diana, Wart 

specialiseert zich met Walter en Ingmar eerst in het 

zuster pesten, daarna gaan ze duiken in het zwembad. Dit 

mag van de badmeester, maar de beheerder doet een 

poging om het te voorkomen. Als hij te horen krijgt dat 

het van de badmeester mag, mompelt hij iets over 10 

minuten. Tien minuten is ruim voldoende om na afloop 

naar de tent terug te lopen beslissen de jongens, soepel 

de taalbarrière in hun voordeel omzettend. Ze stappen 

zonder er verder nog over na te denken het zwembad in 

om zich daar lang uit te leven.  

Wij gaan naar Grasse om de oude stad te bekijken. We lopen over diverse pleinen en langs 

allerlei oude straatjes onder andere langs het huis van d’Artagnan. De kathedraal is dicht, maar 

van daar kunnen we in de richting van Cannes de Middellandse Zee zien liggen. Verder valt een 

verschil met Nederland op. Waar je je bij ons onder de 25 jaar nauwelijks meer kunt vertonen 

zonder een of meerdere stukken edelmetaal door diverse lichaamsdelen, komt de piercing in 

Zuid-Europa nauwelijks voor. Wat goed te controleren is omdat men juist zo veel mogelijk bloot 

loopt. Via het museum van Fragonard gaan we terug naar de camping. Omdat de vakantie er 

bijna op zit wordt er heel veel gefotografeerd, hier samengevat in twee pagina’s. 
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 Ik bekijk en fotografeer daarna ook het plaatsje St.Paul en Forêt, het andere oude stadje bij de 
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camping, dat aangesloten is bij de “mooie Franse plaatsen” Die avond eten we bij het restaurant 

Chez Chateau in Fayence, o.a. eendenlever paté, gamba’s, eend met paddenstoelen en kaas.  
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WOENSDAG 14 AUGUSTUS – FAYANCE  

De laatste echte vakantiedag wordt begonnen met 

een poging om af te rekenen. Hiertoe  hadden we een 

avond eerder al een poging gedaan, maar toen mocht 

het niet baten. Nu ook nauwelijks, of de beheerder 

weet niets, of hij is pleiten. Uiteindelijk probeert hij 

ons 300 franc te tillen. Na operatie Lou C. te F. rijden 

we langs de Gorge de Verdon. Volgende keer gaan we 

lopen beslissen Wart en ik, maar we moeten toegeven 

dat het nu ook prachtig is met rotskloven van zo’n 400 

m, die veelvuldig bekeken worden vanaf de Places 

d’Ooh!  

We eindigen de tocht bij het Lac de 

St.Croix, waar wordt gezwommen, 

gesnorkeld, gedoken, en in de zon 

gelegen. Het is een prachtig stuwmeer 

met blauw water en kleiachtige bodem met heel goed 

zicht. Ik zie zonnebaars, baarsjes, kopvoorns (meun) en 

veel alvers die op je af komen als je stil blijft liggen, Dit 

alles tussen veel fonteinkruid en zwanenmossels.. 

En dan houden wij het nog rustig. Anderen hebben voor 

hun vermaak een boot, parachute of helikopter nodig. 

Na het stuwmeer doen we in Draguignan de laatste 

inkopen. We eten op de camping waarna Wart en ik voor 

de laatste nachtduik naar le Dramont gaan. Eerst 

verdwalen we, maar na enkele stevige overtredingen 

komen we in Fréjus waar men aan het bungeejumpen is. 

Van daar komen we snel bij de haven en maken er een 

wereldduik. Dat doen we links van de haven langs de 
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kust. Direct zien we al scholen 

ansjovis en 

zwaluwstaartvissen. En 

verder conger, rode 

poetsgarnalen, poetsvis, 

schorpioenvis, 2* octopus, 

waarvan er een met stenen 

hol afsluit.  En alsof dat nog 

niet genoeg is grote lipvissen 

(zoals Crenilabrus, een lipvis 

met blauwe vlekken), 

laxeervissen, een vis met 

karperluis, en mooie zeekomkommers.  .  

Op de terugweg staan we op de boulevard van St.Raphael uitgebreid in de file, maar daarna 

gaat het beter. De wereld lijkt vrijwel verlaten, behalve in St.Paul, waar met nog steeds om 12 

uur ‘s nachts met ronde stukken ijzer naar een zielig balletje staat te gooien.  

DONDERDAG 15 AUGUSTUS – FAYANCE – TIEL 

 We breken de tenten op. Daarbij vindt 

Nelleke de terreinverlichting van de 

inmiddels uitgestorven camping. In 

tegenstelling tot bij de toiletten kunnen we 

hier geen plan verzinnen om de lichten weer 

aan te krijgen. De camping kan wat ons 

betreft voortaan integraal de boom in.  

Via het Lac du St.Cassiens gaan we om 9.30 

uur naar de snelweg, waar de roversbendes 

ook al weer wakker zijn. Bij Dijon wordt 

gestemd: stoppen of doorgaan. Unaniem 

wordt gekozen voor doorrijden. Dus stoppen 

we nog bij een L’Arche bij Vittel, maar 

verder leggen we die dag de 1352,5 km naar 

huis af, waar we met een laatste rondje om 

de rotonde om 1.30 uur aankomen. 

Frankrijk, met zijn iced-thé,  croissants en 

het mooie weer was weer geweldig. 
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NAWOORD 

Dit verhaal is in eerste instantie geprint en in de kast gezet. Pas in 2007 kwam het idee 

vakantieverhalen volledig, dus inclusief foto’s en ander gescand materiaal, te digitaliseren en op 

de site te zetten. Daarbij stond dit verhaal niet vooraan, gewoon omdat de serie inmiddels heel 

groot was. Pas in 2020 is het verder uitgewerkt. Daarbij is de oorspronkelijke combinatie van 

drie vakanties bewaard gebleven, maar is het verhaal wel aangevuld met extra informatie die uit 

de  vakantiemap en de gids kwam. Daardoor is het iets meer geworden dan de oorspronkelijke 

13 pagina’s       

Dat er in die 24 jaar wel wat vertekening is opgetreden in onze herinnering nemen we voor lief, 

onze verhalen zijn niet door historici7 opgetekend        

Komische noot: in 1998 stond de Parijse beeldententoonstelling bijna 

in zijn geheel in Den Haag als eerste “Sculpture den Haag”. Alleen die 

blauwe obelisk, dat is ze niet gelukt. 

 

  

 
7 Dat Beryl vervolgens als historica is afgestudeerd veranderd daar niets aan       
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BIJLAGE: ETEN, ETEN, ETEN – EEN DELICATESTHER COMIC 
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Door Wart 
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BIJLAGE: DE ROUTE 

 


