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PROJECT DIGITALISERING 

Tiel, 15 januari 2021 

Vandaag is kabinet Rutte III gevallen. Daarbij is verzekerd dat de bestrijding van de Corona 

pandemie de hoogste prioriteit zal blijven houden.  

De verwachting is dat de lock down, in navolging van grote delen van Europa, zal worden 

gevolgd door een avondklok….. 

In het congres in Washington D.C. slapen de militairen in de hal, omdat Donald Trump 

aanhangers de democratie bedreigen. 

Tegen die achtergrond vragen velen zich af wat te doen met hun tijd. Als pensionado heb ik 

daar weinig last van. Oké, we kunnen niet op vakantie en het is onduidelijk wanneer dat 

weer mogelijk wordt. Maar we hebben een kast met 

vakantieboeken om terug te kijken naar plaatsen 

waar we zijn geweest. Alle werelddelen hebben we 

gehad en daarbij veel culturen ontmoet. Maar de 

boeken waarin we terug kunnen kijken beginnen te 

slijten (zie afbeelding). Daarom is in 2017 het project 

digitalisering gestart: ieder plakboek wordt gescand 

en omgezet in een (digitaal) verhaal.  

Vandaag lijkt een mooie dag om een volgend deel onder handen te nemen: 1984. Het had 

het jaar van Orwell moeten worden, maar in plaats daarvan wordt het Frankrijk, Andorra en 

Spanje. Als het mee zit. 

INLEIDING 

We staan voor de klas als biologieleraar. Nelleke ’s avonds in Rotterdam, ik overdag in Oud-

Beijerland. Dat is een druk leven, maar er is altijd iemand thuis voor Merijn en Wart, onze 

zoons. Door de drukte zijn we nooit verder zuidelijk gekomen dan Parijs en de Vogezen, 

maar het verhaal gaat dat het zuidelijker droog en warm is. 

Vooral mijn collega Ron is sterk in het uitdragen van dat verhaal. En als scheikunde docent 

heeft hij iets met talen, vooral met Frans. En met wijn, maar dat mag hij niet zelf meer laten 

gisten sinds het via het plafond naar beneden is gedropen.  

Een paar bekende gezichten “in den vreemde” lijkt leuk, en de dochters van Ron en Petra 

zijn van dezelfde leeftijd als onze jongens en kunnen goed met hen overweg. Dus een stuk 

samen in Frankrijk lijkt een goed plan. 
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Dan is de vraag hoe we daar 

komen. Ons “rollend materieel” 

wordt aangeschaft door zwager 

Stef, die weet van auto’s. Nu onze 

2e fiat 127 niet meer is heb ik Stef 

gevraagd om te zien naar een 

vervangend exemplaar. Eisen? Nee 

die heb ik niet. Maar onder druk 

zeg ik dan maar dat ik geen 

automaat wil, een hekel heb aan 

bruin en dat ook Japanse auto’s in 

mijn ogen niet echt fraai zijn. 

Na zorgvuldige bestudering van de markt komt hij aan met een Mazda 1300 automaat. De 

kleur zie je op de foto’s. We hadden ook moeten vragen om een auto die 1:7 reed, dan 

hadden we waarschijnlijk een zuinige auto gehad. Nu niet! 

Er is ook geen ruimte in de auto. Maar met een imperiaal (duur woord voor een paar 

gegalvaniseerde gebogen ijzeren buizen) en veel touw kan alles mee. Dus ook mijn 

duikuitrusting. 

FRANKRIJK, 13 – 18 JULI 

ZUID-BEIJERLAND - ST. PIERRE-LE-MOUTIER, 13 JULI  
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We vertrekken vroeg, want dit wordt een monsterrit. 

We nemen zo veel mogelijk de routes national. Voor 

een deel zijn dat driebaanswegen, niet de veiligste 

vinding van de Fransen. We komen Antwerpen en 

Brussel soepel voorbij. Richting Franse grens stoppen 

we nog één keer, daarna is het gewoon de 

aanwijzingen van Nelleke volgen.  

Daarbij krijgen we goede aanwijzingen. In Frankrijk 

rijden we met de Michelingids. En meneer Michelin 

heeft niet alleen verstand van eten, hij weet ook wat 

wel en niet mooi is. Als het mooi is 

heeft hij een groen streep langs de 

weg gezet. We zijn het er over eens 

dat meneer Michelin heel hard kan 

lopen, anders kan hij nooit al die 

strepen hebben beoordeeld. Wij hebben minder smaak. Ons is vaak niet 

duidelijk waarom het nu ineens mooier is dan een paar kilometer terug. Maar goed, het 

houdt ons bezig. 

Er zijn mensen die zo’n 800 kilometer 

fluitend in een keer rijden, maar daar 

horen wij niet toe. Allereerst is een 

kort tukkie onderweg best prettig, en 

je kan je afvragen hoelang je de 

jongens in een auto kan houden en 

dus stoppen we bij een bos in België 

en in Frankrijk bij Clamecy voor dat we 

uiteindelijk in het midden van Frankrijk 

uitkomen in St. Pierre-Le-Moutier. 

Voor kinderen is dat niet uit te spreken, dus 

we dopen de plek direct om in Sint Piet, het 

schaap1. Dat past goed bij de landelijke 

omgeving. Helaas, een schaap kunnen we 

de jongens niet bieden. 

De ansicht van het dorp vertoont een paar 

witte vlekjes in de wei, maar wij komen niet 

heel veel verder wat kale akkers. 

 
1 Ok, in alle eerlijkheid, Moutier komt van Monastère, dus eigenlijk is dit het St. Pieter Klooster. 
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Het dorp houdt niet echt over. Een kerk, 

een dorpsplein en wat huizen met leien 

daken. Zonder vooraankondiging mis je 

het hele dorp, inclusief het beeld van 

Jáne2, dat zorgt voor een echte Franse 

sfeer. Maar volgens Ron & Petra is hier 

een rustige camping, waar je nog écht 

kan kamperen. 

We vinden een grasveld met een tent, 

een WC en een kraan.  

Onmiddellijk kan je de vraag stellen wat hier echt is. Dat hangt er natuurlijk van af wat je wilt 

meemaken. Kamperen op de grond, met twee kleine tentjes een en campinggaz brandertje 

vinden we oké. Maar sommigen gaan verder, en vinden dat iedere comfort afwezig dient te 

zijn. En dan bij voorkeur ook nog bijna gratis. 

Door meneer Michelin weten we dat 

het even terug heel mooi was. En de 

informatie op de kaart laat zien dat 

het even verderop ook prachtig moet 

zijn. Maar goed, dit was de 

prachtcamping waar Ron ons wilde 

hebben, dus we zetten de tenten 

maar op. Misschien is het wel gratis, 

want een beheerder is nergens te 

zien. Laten melden onze 

dorpsgenoten zich ook, en zo kunnen 

we dan toch echt aan de slag met vakantie houden.  

En als het later wordt loopt de camping vol en komt er zelfs iemand langs om af te rekenen. 

ST. PIERRE-LE-MOUTIER, 14 JULI  

Vandaag is het nationale feestdag. We verwachten een fanfare, optocht en vuurwerk, maar 

dat valt tegen, zelfs Jáne komt niet van haar plek, en 

iedereen vlucht ASAP van de camping met 

meenemen van huis en haard (en onze pan en 

Tupperware peperstrooiertje, maar dat merken we 

pas aan het eind van de dag). 

 
2 Uiteraard spreken we dit op zijn Nederlands uit, we zijn niet in Engeland. De Fransen spreken het met een snik 
in de stem uit als Jeanne d’Arc. 
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Wel is er een Rommelmarkt, maar die is tamelijk sneu. Toch kom ik er tevreden vandaan.  

 Er staat een muntenstalletje, en ik ben nooit te beroerd om 

mijn verzameling uit te breiden. De kraamhouder hier 

hanteert hetzelfde principe als ik met mijn verzameling. Veel 

en waardeloos. Soms 

kom je toch wat leuks 

tegen. Munten uit het 

Duitse 3e rijk zijn vaak 

erg duur, omdat er een 

hakenkruis op staat. 

Dat ik de serie min of 

meer compleet heb 

komt omdat ze op 

sommige plekken in 

Berlijn niets waard zijn. 

De 2 en 5 mark munten heb ik daar niet kunnen vinden, 

maar die liggen hier, en voor maar een paar 

franc.Verder wordt het echt niet veel heel spannender 

dan dat ene windmolentje dat op een dakkapel is 

gemetseld. We lopen nog even de kerk in en 

constateren dat het glas-in-lood 

raam niet onaardig is, maar ook niet meer dan dat. 

Nu hebben we gisteren veel mooie gebieden gezien, en zo’n 40 

kilometer verderop ligt het Foret de Tronçais, en dat zou de moeite 

waard moeten zijn. We sluiten dat niet helemaal uit, maar dit blijkt 

tegen nte vallen als gebied waar je prachtig kan wandelen. 

Toegegeven, ergens zien we een mooie toren 

waar wel een verhaal 

van te maken is dat 

het vast bij een oud 

kasteel heeft 

gehoord, en er is een 

aardig meer.  

Dat is niet geschikt 

om in het water te spelen, dus beperken we ons tot wat 
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rondwandelen en een beetje verdwalen. Gelukkig zijn er wel bomen gekapt, en daar is het 

wel aardig om op te klimmen.3 

 

Terug op de camping maken we ons even heel boos over de diefstal en het feit dat er geen 

enkel toezicht is op deze shitcamping, 

maar verder kunnen we er niets meer aan 

doen, dus we gaan verder zonder het 

pepervaatje en de pan. 

De kinderen struinen vrolijk over het 

terrein, dus helemaal voor 

niets is deze stop niet, maar 

we kunnen ons niet 

voorstellen hier ooit nog 

terug te komen4. 

Maar goed, we hebben nog 

een hele vakantie te gaan. 

ST. PIERRE-LE-MOUTIER - PONT DE SALARS, 15 JULI  

De route naar het zuiden wordt vandaag stevig doorgezet. En het moet worden gezegd, dat 

bevalt wel. We komen in het gebied van het Massief Central. Meneer Michelin trekt dikke 

 
3 Achteraf moet dit de laatste keer zijn geweest dat we Wart niet als eerste (en enige) bovenaan hebben 
gezien. 
4 In 2012 blijkt de camping te zijn uitgebreid met… een webpagina. 

https://campingcarpark.com/shop/sejour/bourgogne-franche-comte/58-nievre/st-pierre-le-moutier/
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groene strepen en 

we zien het 

Chateau de 

Tournoël, in het 

departement van 

de Puy de Dome. 

Het kasteel stamt 

waarschijnlijk uit de 

11e eeuw, maar dat 

weet niemand 

zeker. Er zijn 

gewoon geen 

documenten van 

voor die tijd. Maar een ding is zeker, zo’n aanstaande ruïne zet je niet in een dag neer. 

Tussen de broers is er toch iets van een generatiekloof. Ergens onderweg zegt Merijn: Wart, 

ik ben van het A-team. Wie ben 

ik? 

Wart bedenkt zich geen 

moment en zegt: “De bus”. 

Verder kijken we onze ogen uit 

op weg naar de volgende 

camping. Daarbij wel met een 

lichte zorg. Ron is een beste 

vent, maar met wat 

uitgesproken meningen zoals 

dat er maar één goed automerk 

is (Volvo) en uiteindelijk de wereld zal toegeven dat er maar één goed computermerk is 

(Atari). Zijn mening over de 

ideale camping is na St. Piet 

het Schaap niet langer 

theorie, dus geen idee wat 

ons nu te wachten staat, 

maar we houden ons hart 

vast. 
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PONT DE SALARS, 16 –  17 JULI  

 
We geven het ruiterlijk toe, deze camping slaat de 

vorige in alle opzichten. De naam “Les Terrasses 

du Lac” zegt het eigenlijk al. 

Maar om te beginnen de plaats. Pont de Salars 
betekend natuurlijk gewoon “Zoutbrug”. Eenvoudig uit te leggen aan de kinderen. Ze 
schijnen er niet mee te zitten dat er geen brug in zicht is. Het verhaal er achter is aardig. Zout 
was vroeger onbetaalbaar en de handel in het spul werd zwaar beschermd. Tussen 
Montauban en Millau liep een militaire weg, die toen ongetwijfelde de weg van Rodez naar 
Millau werd genoemd, en niet de D911. In een gehucht bij de rivier Viaur moest men het 

water over. Dat leidde tot een brug, waardoor de kans dat 
het zout nat werd sterk afnam. Bij dit water- en 
wegenknooppunt ontwikkelde zich een gehucht dat bij 
gebrek aan fantasie maar “Zoutbrug” werd gedoopt. Het 
dorp telt exact evenveel inwoners als ons eigenste Zuid-
Beijerland: 1661. 

Verder kunnen we weinig melden over de omgeving. De 
plaats is uitgekozen om zijn camping en niet om zijn 
omgeving. Anders waren we wel in Rodez of iedere andere 
plaats in de buurt gekomen. Of, als we natuur hadden 
gewild, iets noordelijker, net voor we het Massief Central 
uitreden. 

Op de ansicht is het kruisje te zien waar de camping zich 
bevindt, en dan valt op dat er een enorme hoeveelheid 
water tussen ons en het dorp ligt: het Lac. 

Dat Lac heet het Lac de Pont de Salars. Ons Frans is niet 
goed genoeg om in discussie te gaan 
over de naam, maar het zou feitelijk 
Lac sans Pont de Salars moeten 
heten. We hebben het hier namelijk 
niet over een plaatselijke verbreding 
van de Viaur, maar over een 
kunstmatig meer. Tussen 1948 en 

1952 is hier de Barrage de Pont de 
Salars gebouwd, met dit stuwmeer 
als gevolg. 
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Hoewel de plaatsen 
ruim zijn hebben we 
een verontwaardigde 
buurman, die op luide 
toon tegen zijn vrouw 
zegt dat de buurman 
een “juif” is. En juifs, 
daar houden ze niet 
van in Frankrijk! Nu 
heb ik zelfs een 
zekere bewondering 
voor zijn opmerking. 
Ik ben maar pakweg 
1/8 joods en toch ziet 

hij de kenmerken van het oude volk. Volgende keer toch maar een keppeltje meenemen. 

Terug naar de camping. Deze loopt via een aantal hobbels schuin af naar het meer. Hobbels 
en kamperen is niet altijd een succes, maar hier is voldoende vlak terrein. De tenten kunnen 
dus uitstekend opgezet worden. Bovendien staan er nogal wat bomen. Voldoende schaduw 
dus voor de nodige bescherming in 
een gebied dat inderdaad knap warm 
begint te worden, die verhalen lijken 
te kloppen! 

En onder aan de camping is het 
meer, en waar een meer is, is een 
Wart. Hij sjouwt zijn vlindertjes ferm 
mee, gelukkig hoeven we ze niet te 
testen op hun kwaliteit!  

Op de camping is verder een 
toiletgebouw dat de kwalificatie 
“functioneel” mag dragen. En laten 
we eerlijk zijn, meer hebben we niet nodig. Tot slot is er een kleine speeltuin. Yarda en Wart 
amuseren zich met de draaimolen, Merijn en Wendy met de glijbaan. Dat laatste gaat niet 

zonder slag of stoot. Het is een vrij 
tam glijbaantje, dus stap een is de 
vraag hoe woest je er overheen 
kan denderen. Het onverwachte 
antwoord is: tot het punt dat je er 
uit dondert. Daarna blijkt het ook 
leuk om er stenen tegenop te 
gooien en kijken hoe die naar 
beneden rollen. Helaas is het 
ouderlijk front van mening dat 
“vrij spelen” zijn grenzen kent: de 
stenen variant wordt verboden. 
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Verder is er 
weinig 
opwindends te 
melden over 
deze twee 
dagen. We 
genieten van de 
natuur op de 
vierkante meter 
en de warmte. 
Ron en Petra 
stellen voor de 
laatste 
gezamenlijke 
avond een BBQ 
te houden. Ron 

heeft daar verstand van, hij heeft zelfs een speciaal 
visijzer waarin je een forel gaar kan krijgen zonder dat 
hij uit elkaar dondert en in het vuur verdwijnt. Mijn 
relatie met BBQ beperkt zich vrijwel uitsluitend tot het eten 
van gerookt vlees. Dat gedoe met open vuur en voedsel is 
niet mijn ding. 

Maar stokbrood en wijn snappen we, en ook dat er een 
sausje bij moet. Aliolie wordt geadviseerd. Mogelijk omdat 
het maar een beetje over de verkoopdatum is. Is het erg? 
Volgens mij blijft knoflookmayonaise lang goed, ook al 
krijgen we de Franse uitspraak niet onder controle. 

De maaltijd markeert in ieder geval het eind van de 
gezamenlijke trip, die los van de opmerkelijke campingkeuze 
heel aardig was.  

En voor het naar bed gaan kunnen we nog genieten van de prachtige sterrenhemel boven 
het Lac. Geen kunstlicht heeft ook voordelen! 
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PONT DE SALARS –  LLAFRANC, 18-JULI  

Vandaag is het weer werken, we gaan 

naar Spanje. Om daar te komen 

moeten we door de Languedoc, 

waarvoor Meneer Michelin een 

nieuwe set groene viltstiften nodig 

heeft. 

Mooie heuvels, wijngaarden, kortom: 

het beeld dat we hebben van warm 

Frankrijk. We houden verschillende 

pauzes, onder meer in 

Lacaune les Bains.  

Om in ieder geval te kunnen 

zeggen dat we in een typisch 

zuid Frans dorpje zijn geweest. 

Verder is het vooral gas geven, 

waarbij een automaat toch 

wel erg prettig rijdt, zelfs als je 

bij iedere dikke boom moet 

tanken. De vooraad van thuis 

is zo langzamerhand wel op, 

maar met de inkopen in een Franse supermarkt komen 

we de dag ook prima door. En we kunnen weer een 

Frans woord gebruiken dat we tijdens onze 

huwelijksreis hebben geleerd: de Kakahuwetten!  

Na een groot aantal kilometer die alleen zijn te 

omschrijven als “plat en heet” krijgen we twee 

landschappelijke elementen in beeld waar we voor 

gekomen zijn. Links zien we de Middellandse zee, die 

net zo blauw is als ze hebben beloofd en rechts bergen. 

We passeren de Pyreneen en de grens met Spanje. Met 

behulp van NOB & ANWB informatie hebben we 

besloten om naar Kim’s camping in LlaFranc te gaan. 
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Verder is het zo vlak over de grens dat het een beetje als bluf voelt 

om het Spanje je te noemen.  

Zelfs de Spanjaarden noemen het niet zo, zij vinden dat we in 

Catalonië zijn. Dat Catalaans levert trouwens wel verwarring. 

Hoewel de verschillen gering zijn worden woorden vaak net anders 

geschreven. Neem nu ons reisdoel. Ze worden het er niet over eens 

of het nu LlaFranch of LlaFranc is. In ieder geval liggen we aan het 

eind van de dag voor het eerst in zee. 

 

 

SPANJE, 19 – 25 JULI 

PALS EN EMPURIAS, 19-7  

Na een paar dagen te hebben 

gekampeerd op een “grasveld+” 

is Kim’s camping een 

cultuurshock. Er is een heuse 

slagboom waar je langs moet 

om de camping op te komen. En 

die gaat alleen open als ze zien 

dat de “K” van de camping 

stevig op de autoruit is geplakt. 

Dat kunnen ze zien vanaf de receptie, in een gebouw waar 

ook het winkeltje is. Vandaar is het een kwestie van stevig 

gas geven. De receptie ligt nog langs de weg, maar de 

echte camping staat stevig op de heuvel, en het is serieus 

werken om boven te komen. Daar zijn de plekken keurig 

met paaltjes en lijntje afgezet. En er is een zwembad, en 

uitstekende toiletgebouwen en een acceptabele speeltuin.  

En een telefoon! We bellen even naar Nederland om te 

laten weten dat we ons meest zuidelijke doel hebben 

gehaald. 

LlaFranc(h) valt onder de gemeente Palafrugell, een gemeente met een sterke VVV die goed 

reclame weet te maken. Daarom hierna twee pagina’s beeld van dit deel van de Costa Brava. 
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Vanaf de camping is het nog een klein stukje 

doorlopen (of rijden) en je bent bij het strand. 

Gisteren hebben we daar al even gezwommen, 

maar nu is het tijd voor serieuze actie: Duiken. 

In de plaats zit een duikschool waar ik meld voor 

een duik. Met voldoende peseta’s, en een 

logboek met een instructeursbrevet is dat geen 

probleem. Ik kan zo mee. Ze koppelen me aan 

Jorge, die hier de weg weet. We duiken 45 

minuten naar een diepte van 25 meter. De 

eerste duik direct een octopus en een langoest, 

dus mijn eerste Middellandse zee ervaring mag 

als zeer geslaagd het logboek in. Ik geef direct maar aan morgen weer mee te gaan! 

Op de camping blijkt dat Wart ziek is geworden en Nelleke heeft heel lang met hem onder 

een koude douche gestaan om zijn temperatuur naar beneden te krijgen.  

Daarbij wel aangetekend dat de broers het 

sowieso heel heet vinden en uitgebreid in 

de tent voor pampus liggen. 

Los van de hitte amuseren Nelleke en de 

kinderen zich goed op de camping, Wart 

kan zich goed vinden in het Spaanse 

stokbrood. En de Spaanse yoghurtjes. 

 Als de temperatuur weer een beetje 

gezakt willen we best nog wel wat 

doen, en er moet toch ingekocht 

worden. En als het ergens niet te heet 

is dan is het in winkels.  
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Bovendien kunnen we, de ramen van de auto open zetten, wat ook bijdraagt aan de 

verkoeling. 

In onze verzameling informatie zit 

een beschrijving van het plaatsje Pals. 

Dat is een kilometer of 12 rijden en 

ligt een stukje van de kust. Hoewel 

we niet al te veel meters maken 

kunnen we niet anders vaststellen 

dan dat de omschrijving klopt. 

Bovendien blijkt dat een toerist de 

zee (en bij voorkeur het strand) niet 

uit het oog wil verliezen. Pals is 

daarom nog best authentiek, ondanks 

de pogingen van het VVV om meer 

bezoekers te trekken. Op de volgende 

pagina een overzicht. 

Ook doen we wat inkopen, waarbij opvalt dat de verpakking is aangepast aan het feit dat je 

hier veel moet drinken. Alles komt in tweeliterflessen. 

Misschien was het verstandig geweest hierna terug te gaan naar de camping, maar nog wat 

verder noordelijk kunnen we nog verder terug in de tijd Empuries is een plaatsje dat is 

gesticht voor de jaartelling met Romeinse en Griekse 

oudheden. In theorie weten we wel dat beide 

uitgebreide rijken zijn geweest, maar de Grieken 

verwacht je in Athene, en de Romeinen in Italië (en 

Trier). Een kijkje bij deze ruïnes lijkt daarom best de 

moeite. 

Het oude Neapolis is voor een belangrijk deel terug 

gevonden en geconserveerd, met uitgebreide mozaïeken. 

Alleen is er ooit een kerk over de ruïnes heen gezet, dus 

ze hebben niet alles bloot kunnen leggen. Wij vinden wat 

we nu kunnen bekijken meer dan genoeg. Met Pals en 

boodschappen doen is de dag goeddeels om. We rijden 

terug langs de kust. Dat schiet niet heel erg op, want de 

weg kronkelt langs alle baaien en baaitjes langs de 

Middellandse Zee. Op de volgende twee pagina’s de 

beelden van Pals en Emuries. 

Bij terugkeer is Wart toch weer koortsig. We nemen geen 

risico, morgen naar de dokter! 
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TAMARIU & PALS, 20-7 

Kim’s is een 

familiebedrijf. Er is een 

ouder en een jonger 

echtpaar die samen de 

tent runnen, waarbij 

duidelijk is dat de 

eindverantwoordelijk-

heid naar de jongere 

generatie wordt 

doorgeschoven. Vooral 

de vrouw van onze 

leeftijd is een soort 

generaal achter de 

receptiedesk. Wie haar 

ook benadert, ze spreekt altijd Spaans, al is ze, als het echt niet anders kan, bereid om Engels 

te spreken. 

Ik leg dus in mijn beste Engels (wat nog altijd veel beter is dan mijn Frans (m.u.v. 

kakahuwetten)) dat we een probleem heb en dat ons joch van twee naar een dokter moet. 

In probleemloos Nederlands, en met behulp van een kaart wordt uitgelegd waar ik moet zijn, 

en er wordt doorgegeven dat we er aan komen.  

Verbaasd maak ik een compliment over haar perfectie taalbeheersing.  

“Ach ja”, zegt ze, “Als ik Nederlands spreek ben ik overal de klos, dus dat doe ik alleen als het 

echt nodig is… maar ik ben er geboren en getogen.” 

Later hoor ik het hele verhaal. Ze is gevallen voor een Spaanse straaljagerpiloot, en daar 

uiteindelijk mee getrouwd. Zijn ouders hebben deze camping, maar daar had haar man niets 

mee. Gelukkig had hij een broer, die 

de camping fantastisch vond. Die 

broer was ook een verwoed zwemmer 

en verantwoordelijk voor het leuke 

zwembad op de camping. Helaas ging 

het op een dag helemaal mis. Het 

dook verkeerd in het bad, brak zijn 

nek en verdronk. 

Daarop deden de ouders een beroep 

op de andere zoon om familiekapitaal 

en bedrijf over te nemen. Daar 
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hebben ze mee ingestemd, hoewel hij nooit enthousiast is geworden over de carrièreswitch. 

Haar gaat het in ieder geval goed af. 

Ze geeft me een briefje met de route en 

zo komen we snel uit bij de dokter. Die 

stelt vast dat Wart een oorontsteking 

heeft en dat het met wat jeugd 

aspirientjes vast goed komt. Op korte 

termijn5 blijkt zijn inschatting te 

kloppen, en Wart knapt snel op. 

Ik zie in ieder geval hierna nog wel een 

mogelijkheid voor een duik en ga 

andermaal naar Triton. Dat kan prima 

voor een middagduik, en ze koppelen me 

aan Paul, een PADI instructeur van de 

vereniging Bacchus in Nederland6. Die 

schiet onmiddellijk door naar 38 meter en 

raakt zonder lucht in de decostop. Dus na een half uur staan we weer op de boot. Ik heb in 

ieder geval weer een inktvis gezien. We kijken nog even in het volgende dorpje Tamariu, 

maar verder is het een beetje rond rommelen vandaag. 

ISLAS MEDAS & LLAFRANCH, 21 JULI  

Vandaag is het weer duiken, maar nu met de duikschool & boot van Jochen Stark vanuit 

l’Estartit. Dat is een half uurtje noordelijker. Ze duiken op een aantal bekende eilandjes voor 

de kust: Los Islas Medas. Het aardige is dat Jan Hartingsveld en Jeroen Regtien er als 

instructeur werken, beiden komen uit mijn eigen instructeursopleiding.  

 
5 Voor de iets langere termijn: zie het verhaal van een jaar later: Hongarije 1985. 
6 Een jaar later meldt de man zich bij me voor de instructeursopleiding van de NOB. Hij heeft me verdrongen, 
wat ik graag zo houd. 
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Op zich is het niet gek dat 

er hier een aantal 

Nederlandse instructeurs 

rondlopen, ook Jochen is 

getrouwd met een 

Nederlandse. De school en 

de boot vinden is natuurlijk 

altijd een uitdaging, maar 

het verspreiden van streek- 

en stadskaarten lijkt hier 

een nationale sport, dus als 

snel vind ik de juiste 

plekken in het plaatsje.   

De 19e heb ik direct een 

indrukwekkende duikvergunning bij 

de VVV gekocht, alleen is niet te zien 

of ik daar ook hier het water mee in 

mag. Gelukkig is men allang blij dat ik 

wat heb en doet verder niemand 

moeilijk. Aan boord wordt me verteld 

dat iedereen aan de ene kant 

overboord gaat achter Jeroen en Jan 

aan, maar dat ik word gekoppeld aan 

Joop van DT Diemen, en dat ik het 

verder maar uit moet zoeken. 

Uiteindelijk duiken we 40 minuten 

naar een diepte van 31 meter. Mijn 

conclusie: lollig, maar ook niet meer 

dan dat. Dus vul ik mijn fles na afloop 

en maak nog een soloduik vanaf de 

rotsen bij de camping. Via een ladder 

is daar prima bij het water te komen. 

En er is genoeg te zien: Inktvis, 

zeekomkommer, karperluis en 

kokerwormen zijn maar een paar van de dieren die langskomen. Soloduiken heeft ook twee 

grote voordelen: je kan veel langer (85 minuten) en je hoeft ook niet zo diep, wat hier toch 

een beetje de standaard lijkt en ernstig ten koste van de zuivere duiktijd gaat. 

Dit verslag kan natuurlijk niet zonder een bladzijde “duiken”. Misschien dat ik in de toekomst 

nog eens een onderwatercamera kan kopen en dan ook echte foto’s opnemen. 
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Het is goed te merken dat we een stuk 

zuidelijker zijn. Niet alleen door de aangename 

temperatuur, maar ook door de daglengte. Het 

is vreemd dat voor in de avond de zon al onder 

is. Dat heeft wel het voorbeeld dat je nog een 

avondwandeling kan maken door de verlichte 

stad.  

Nadeel is dat je dan daarna weer terug de berg 

op mag sjouwen om bij de tenten te komen. 

BARCELONA, 22-JULI  

Vandaag gaan we van de “Woeste 

Kust” naar de “Gouden Kust”. Niet 

zozeer vanwege de kust, maar hier ligt 

Barcelona, en een grote Spaanse stad 

lijkt ook wel leuk. In ieder geval 

aantrekkelijk is dat de architect Gaudi hier de 

nodige gebouwen 

heeft ontworpen, 

en wij vinden zijn 

ontwerpen 

fantastisch. De 

beroemdste is 

ongetwijfeld de 

kathedraal “La 

Sagrada Familia”. 

In 1882 is de 

eerste steen gelegd. Gaudi was er van overtuigd dat het 

gebouw af zou komen (zie bijlage), maar ook dat hij het niet 

meer mee zou maken.  
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De kathedraal is namelijk gebouwd volgens het middeleeuwse principe “op een dag is het 

af”. Toen Gaudi in 1926 door een tram werd 

doodgereden werd dat in ieder geval voor hem 

werkelijkheid. De inschatting toen was “de eerste 

helft van de 21e eeuw7”. Op de foto staan de 

huidige torens, maar er zijn er nog een aantal 

getekend. De tekening laat het vermoedelijke 

eindresultaat zien. Dat vermoedelijk heeft te maken 

met het gegeven dat Gaudi uitging van een ander 

middeleeuws principe: de bouw duurt zo lang dat 

opeenvolgende architecten er voortschrijdend 

inzicht op los laten. Hij heeft daarom nooit 

geprobeerd zijn schets om te zetten in een echte 

bouwtekening. 

We zetten de auto ergens achter de dierentuin en 

lopen een rondje door de stad, over de Ramblas 

en langs de haven.  

In de haven ligt een 2/3 kopie van de Santa Maria, 

het schip waarmee Columbus Amerika ontdekte. 

Een beeld van hem staat op een 60 meter hoge 

zuil: de Colon, aan het eind van de Ramblas. Het 

beeld wijst naar zee. Maar wel naar het Oosten 

     . Mocht je je afvragen wat een Italiaan die 

vanuit Palos de la 

Frontera op 

ontdekkingsreis ging hier 

op zo’n immense sokkel 

doet, daarvoor zijn twee 

redenen: 

• Hij kwam hier terug van de reis 

• Het stond wel lollig bij de wereldtentoonstelling van 1888. 

 
7 Omdat het enorme ding er nu eenmaal staat is in 2010 het gebouw als basiliek ingezegend door paus Benny. 
De opleverdatum lijkt nu 2126, ondertussen vorderen de restauratiewerken ook goed. Gaudi is hier begraven. 
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Op grote boten in de 

Middellandse Zee ben 

je snel uitgekeken, dus 

veel tijd brengen we er 

niet door. De Colon 

beklimmen zien we al 

helemaal niet zitten.. 

Van al dat wandelen 

krijg je honger. We 

lossen het op met twee 

big Mac menu’s een extra 

cola. Daarna gaan we naar 

de dierentuin.  

Daarbij valt op dat je in de 

stad een rondrit met een paard-en-wagen kan 

maken. Je zou zeggen een fiaker, maar dat is 

Oostenrijks. Om berijder én lastdier te 

beschermen tegen de zon zijn duidelijk 

maatregelen genomen. We vermoeden dat het 

daarom hier niet fiaker, maar parsolknol 

(parasol caballo) heet. 

De dierentuin is mooi en leidt tot het 

nodige enthousiasme. De topattractie 

is Copito de Nieve, of “sneeuwvlokje”. 

Een naam die met de nodige humor is 

gegeven, want het is een enorm albino 

gorilla mannetje. Op de volgende 

pagina een overzicht. Daarna rijden we 

nog over de Mont Juich, de berg bij de 

stad, waar een volksdansende beeldengroep staat. Die 

is nogal omstreden, want het is een Catalaanse dans, 

wat niet goed past bij de Spaanse politiek om de 

Catalanen geen meter vrijheid te geven. Tot slot rijden 

we naar het Guëll park dat, net als de kathedraal door 

Gaudi is ontwikkeld. Prachtig, met absurde vormen en 

kleuren. Ook dat park heeft een plaatjespagina. 
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 Met het beeld van de Catalaanse dans voor 

ogen komen we tot de slotsom dat het al 

een eind in de middag is, de jongens op zijn 

en dat het nog steeds vroeg donker wordt. 

Tijd dus om terug te rijden naar de 

camping. Meneer Michelin is hier niet 

geweest, maar het is bekend dat de weg 

langs de kust van de Costa Brava als “Route 

Touristique”8. Vooral Nelleke wil dat graag 

zien. En we zijn er toch, dus we pakken zo de terugweg.  

Bij aankomst krijg ik te horen dat het mooi was. Veel afgronden en regelmatig een blik op de 

blauwe zee. Maar boven alles heel veel haarspeldbochten. Op zich kan is daar prima mee 

omgaan, maar en een haarspeld nemen en tegelijk naar de Mediterranee kijken wordt sterk 

afgeraden. Zelfs in een automaat! 

Ik ben dan ook wel blij als we langs de haven van LlaFranc rijden. Op de volgende pagina nog 

wat beeld voor wie niet op zij keek. Verder ben ik moe, we eten vanavond wel in het 

restaurant! 

’s Avonds doe ik nog mee aan een dropping. 

Nu zijn er lui die hier de afgelopen 20 jaar 

hebben gecampeerd, en ook voor het 

komende decenium niet nieuws van plan 

zijn. Bij het uitstappen zien ze dat we bij 

Aigua Xelida zitten en ze marcheren in straffe 

pas terug. Aardig georganiseerd, maar als 

geoefend “dropper” keur ik het af       

 
8 Of ruta turistica als je wat beter in Spaans bent. 



F r a n k r i j k  &  S p a n j e  1 9 8 4  P a g i n a  31 | 57 

 

 



F r a n k r i j k  &  S p a n j e  1 9 8 4  P a g i n a  32 | 57 

 

GERONA, 23-7 

Je kan van alles in het 

campingwinkeltje halen, 

maar dat is wel de 

duurste oplossing, en je 

moet al die twee 

literflessen tegen de 

heuvel opsjouwen. En 

dus is het zaak om ook 

op zoek te gaan naar de 

supermercado, en wel in 

Palafrugell. Hiernaast 

een greep van de buit 

die we weten te scoren. 

Een product verdient 

speciale aandacht: 

Merijn heeft ontdekt dat 

de bodem van hun tentje 

van plastic is, en dat je 

daaraan kan plukken. 

Ons verhaal dat de tent 

dan vol kan lopen maakt 

weinig indruk. Regen 

komt tenslotte van 

boven en het is hier heet 

en droog. Met deze tube 

zwarte plak proberen we 

het sloopproces in ieder 

geval te remmen. 

En hoewel Palafrugell een 

aardig plaatsje is rijden we 

door naar Gerona (of 

Girona, afhankelijk van tot 

welke Iberische stam je 

jezelf rekent. 
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Het is een uurtje rijden, 

maar dan ben je ook in een 

van de oudste steden van 

Spanje, de stad is meer dan 

2000 jaar oud. Het is de 

hoofdstad van de provincie 

met dezelfde naam. Het 

heeft zo’n 90 duizend 

inwoners en mar dus 

serieus genomen worden. 

We doen een serieuze poging alles in 

een paar uur te bekijken. Dat is teveel, 

moeten we niet meer doen.  

We beginnen met goedkoop te scoren 

door tegen de Capella de Sant Nicolau 

op te lopen, een Romaanse kerk. We 

vertellen met veel enthousiasme dat dit 

het huis van Sinterklaas is, maar dat het 

helaas Siësta tijd is. Dus hij ligt zeker te knorren en 

helaas kunnen we niet bij hem naar binnen, maar onze 

beiden gelovigen kunnen nu naar eigen waarneming 

zeggen dat je het huis van Sinterklaas hebben gezien. 

Wel gaan we naar binnen bij St. Pere de Galligants (na 

Sint Piet-met-het-schaap nu ook Sint Piet de Gigant). 

Deze kerk is gebouwd in 992 maar sinds de 19e eeuw 

het Archeologisch museum.  
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Het museum heeft, en dat kan ook 

niet anders in zo’n oude stad, allerlei 

oudheden. Een ervan is een mooi 

Romeins mozaïek vloer. Op een dag 

realiseer je je voor het eerst dat zo’n 

vloer bestaat uit allerlei kleine 

steentjes, die keurig op kleur zijn 

uitgezocht en mooi, als een puzzel bij 

elkaar zijn gelegd. Dat moet je goed bekijken en je voorstellen dat daar echt mensen op 

gelopen hebben. 

Het kost ons wat moeite maar we weten Merijn er van te overtuigen dat dit vroeger 

inderdaad gebeurde, maar dat dat nu niet meer mag. 

Hij komt er van af voor we door de toezichthouder buiten de deur worden gezet       

 

De volgende stop is die bij Banys Àrabs. Girona heeft in zijn lange geschiedenis veel legers en 

heersers langs zien komen. De stad had een stevige stadswal9 dus de een kon de macht wel 

over nemen, terwijl de ander na verloop van tijd toch moest afdruipen. 

De moren10 zijn een aantal eeuwen baas geweest in de stad, en hebben hier baden gesticht, 

gebaseerd op romaanse bouw. Die zijn verwoest, maar in de 12e eeuw gereconstrueerd. 

Daarna volgde er verschillende updates en reconstructies. Ook op dit moment is men er nog 

stevig mee bezig met deze baden (opnieuw) te herstellen. Maar je kan ze uitgebreid 

bezoeken. Op de volgende pagina geven we een beeld. (En wat stadsbeelden) 

Verder is er een kunstmuseum in het oude bisschoppelijk paleis met een zeer uiteenlopende 

tentoonstelling met onder meer veel kerkelijke kunst. 

 
9 Die na ons bezoek onmiddellijk is hersteld…. 
10 De kreet komt uit de geschiedenisboeken. Waarschijnlijk, ook omdat Sinterklaas hier woont, moeten we nu 
spreken van roetveeg-Arabieren. 
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Het wordt wel gezien als het beste museum van Catalaanse kunst (zie vorige pagina). 

Als laatste lopen we binnen bij de 

Santa Iglesias Cathedral Basilica de 

Gerona. Althans, zo heet deze joekel 

in het Spaans. In het Nederlands 

wordt het zoiets als de heilige kerk3 

van Girona. Het is de grootste 

middenschip na de St. Pieter (deze 

keer in Vaticaanstad). In de 11e 

eeuw is men gestart met het 

bouwen van een Romaanse kerk, en 

dit in de 13e eeuw voortgezet als 

een Gotische kerk. In de 18e eeuw 

was de rek een beetje uit het bouwplezier en is men gestopt met stenen stapelen. 

Na het bezoek is het ook voor ons 

echt wel mooi geweest voor 

vandaag. Via Begur en langs de kust 

rijden we naar huis.  

Begur heeft een centrale heuvel, met 

daarop een groot fort, vanwaar het 

waarschijlijk goed meppen was, maar 

we zijn te moe om er te kijken. 

Details over dit fraais aan zee kunnen 

dan ook niet worden vermeld. 

Een indruk van de kerk vind je op de volgende pagina. 
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TAMARIU, 24-7 

Na twee dagen 

rondwandelen in steden is 

het tijd voor vakantie van 

de vakantie. We zijn niet 

voor niets aan zee, dus het 

plan voor vandaag is 

simpel: duiken, strand en 

siësta. 

Dat laatste is een vinding 

van de zuiderlingen tussen 

twee en vier(?) gaan ze 

naar huis en naar bed, om 

daar te wachten tot de 

ergste hitte voorbij is. Nu 

zijn hun huizen zo gebouwd 

dat de hitte een beetje 

buiten blijft, wat niet van 

onze tenten gezegd kan 

worden. 

Maar we doen ons best! 

Ik ga voor een laatste keer 

naar Triton. Met een 

landrover met aanhanger 

voor de flessen worden we 

naar hun boot gebracht die 

ons naar Tamariu vaart. Daar maak ik met Peter Bult uit Purmerend een duik van 35 minuten 

naar 35 meter. Het wordt zorgvuldig in het logboek opgetekend, inclusief de inktvis die we 

zien. Na afloop neem ik een volle fles mee, zodat er nog één duik gemaakt kan worden. 

CALLELA, 25-7 

Vandaag is de laatste dag in Spanje. Een herhaling 

van de vorige dag lijkt een goed vertrekpunt. Daar 

moet een ding aan toegevoegd worden, we hebben 

nog drinken en dingen om te snaaien nodig voor 

onze volgende reisdag. Dus wordt aan het 

programma een trip naar Palafrugell toegevoegd. 
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De stad heeft een botanische 

tuin waar ze trots op zijn. En 

onder het motto eens een 

bioloog altijd een bioloog 

moeten we die natuurlijk zien. 

Het is een tuin met veel 

aandacht voor vetplanten en 

cactussen. Niet onze dagelijkse 

flora en dus heel aardig om te 

zien. 

Het duiken doe ik deze keer 

niet met Triton. Ik ga solo en 

bedenk dat Calella wel een aardig doel is. Het heeft het voordeel dat ik de auto goed kan 

parkeren en dat er een aardig strandje is waar de Nelleke en de jongens kunnen spelen met, 

en afscheid nemen van de zee. 

Het is een kiezelstrand. Dat heeft als nadeel dat 

het ongemakkelijker loopt, maar je kan er wel 

perfect met stenen gooien.  

Een ander nadeel is dat je een grote trap op en 

af moet om bij en van het strand te komen. 

Daarbij ben vooral ik in het nadeel, want de 

uitrusting moet mee. Maar het lukt en ik maak 

een duik van 

55 minuten 

naar 9 meter, 

waarbij een 

zeekomkommer en alweer een inktvis worden gespot. 

Een overzicht van ons strandbezoek zie je op de volgende 

pagina. 

Eenmaal terug op de camping besluiten we: 

1. Dat we te gaar zijn om te koken. 

2. Dat het eenvoudiger is morgen alles schoon mee 

te nemen en 

3. Dat ik Spanje niet kan verlaten zonder het 

nationale gerecht paella te eten. 

En zo eindigt de dag in het Camping restaurant.   



F r a n k r i j k  &  S p a n j e  1 9 8 4  P a g i n a  41 | 57 

 

 



F r a n k r i j k  &  S p a n j e  1 9 8 4  P a g i n a  42 | 57 

 

ANDORRA, 26 – 28 JULI 

LLAFRANC –  SANTA COLOMA, 26-JULI  

De rit van 

vandaag is er een 

door de bergen. 

We stoppen al vrij 

snel bij La Bisbal, 

dat bekend is 

door zijn 

aardewerk. 

Daarna wordt 

het, langs 

Gerona, snel 

heuvelachtiger. 

Een volgende stop is in Olot, aan de voet van 

de Pyreneeën. Hier kijken we even bij een 

overdekte markt. Overdekt is een ding, maar 

het is er ook koel! Daarna is het echt de 

bergen in. Andorra ligt >1000 meter. 

Verder is het land klein, dus je moet bij tijd 

remmen, anders ben je in Frankrijk.  

Dat remmen doen te in Santa Coloma, even 

voor de hoofdstad van Andora, 

Andorra La Vella (Andorra stad).  

Het is een stevige rit geweest, al 

hebben de zonen er weinig van 

gemerkt. Nu het kouder is op 

deze hoogte & met open ramen 

slapen ze veel. Als ze wel wakker 

zijn hebben ze waardering voor 

de bergen, maar heel erg onder 

de indruk zijn ze niet, er is al 

zoveel gezien tijdens deze reis. 

De camping is de eerste die we zien. Er is voldoende plek en ook hier is het best warm. Zo 

langs de hoofdweg door het land lijkt het een perfecte uitvalsbasis.  
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Voorlopig doen 

we alleen een 

aanval op de 

voorraden en 

gaan we verder 

met waar we 

gebleven 

waren, ernstig 

uitrusten! 

Ook Andorra 

lijkt sterk in het 

verspreiden van 

toeristen-

informatie dus 

we kunnen vast wel wat leren van dit land! 

ANDORRA, 27 JULI  

 We “sparen“ buitenlanden11. Een klein 

bochtje door de bergen levert toch 

weer een vol punt op, waarmee ons 

totaal op 8 komt. Als zou een visser het 

land als “ondermaats” teruggooien. 

Andorra is trouwens ook voor andere 

verzamelaars de moeite waard. De 

hebben postzegels en eigen munten! 

Maar wat is het eigenlijk? Het 

“Principat D’Andorra” bestaat sinds 

784 en 

heeft 35 

duizend 

inwoners. 

Het is het 

hoogste 

deel van de 

Pyreneeën en dus wil niemand het echt hebben.  

 
11 En hebben in 1984 nog geen idee hoe dat uit de hand kan lopen       
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Voor de eerste serieuze autoweg werd aangelegd moest je 

je de pestpokken klimmen om er te komen. Mocht je dat 

toch voor elkaar krijgen, dan is de voortaal Catalaans, met 

een accent waar ze in Barcelona van rillen. 

Karel de Grote bedacht dat het land het beste af was met 

twee heersers, dan was de kans redelijk dat er in ieder geval 

één op de berg zat. Deze twee waren de bisschop van Urgell 

en de Graaf van Foix. Onderling woonden die 230 km van 

elkaar, en dan hebben we het nog niet over die bergpassen. 

Pas in 1278 werd deze regeling formeel vastgelegd. 

Sinds de Franse revolutie ongezond bleek voor de Franse 

adel is de functie van de co-heerser over gegaan op de 

Franse president. Inmiddels is de traditie dat deze co-prins 

eenmaal in zijn regeerperiode 

zijn vorstendom bezoekt. 

Verder is het land verdeeld in 

zeven parochies, die ieder 4 

afgevaardigden kiezen, en die 

kiezen dan weer de andere 

chefs op een wijze die past bij 

een land van dit formaat. 

Nu hoe je geen goed katholiek te zijn om je te realiseren dat een parochie in ieder geval een 

kerk hoort te hebben. Het land is dan 

ook vergeven van de kerkjes, maar, en 

hier wordt het leuk, met is zeer 

tevreden met wat men heeft. En wat 

men al eeuwen heeft. Het zijn allemaal 

monumentale gebouwtjes met vaak 

heel kenmerkende torentjes. 

Je kunt je afvragen waar men van leeft. 

Dat is overzichtelijk: tabak, koeien, 

schapen en toeristen.  
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Bij voorkeur de laatsten, want die 

zijn makkelijk te houden en je kan 

ze postzegels en munten 

verkopen. Of belastingvrije 

artikelen… 

Met de postzegels kan je post 

versturen, met de munten 

eigenlijk helemaal niets. Omdat 

toeristen ze kopen als souvenir 

betaalt men uitsluitend in francs 

en peseta’s. 

Uiteraard neem ook ik een setje mee. 

De eerste nacht was het best fris na alle hitte die we hebben gehad. Nu is het tijd om de 

camping en de omgeving te 

verkennen. De eerste conclusie is dat 

het te heet en droog is om een solide 

grasveldje te krijgen. Zoals Nelleke het 

omschrijft: als de jongens hun armen 

spreiden zijn ze even rood-bruin als de 

ondergrond. Als ze de handen boven 

het hoofd houden is alles zwart, 

inclusie voedsel en gebit. De jongens 

zwaaien graag met hun armen      

Kortom de camping scoort niet bijzonder. Daar de hoofdstad even verderop ligt beginnen we 

daar maar. Helaas moeten we ook van de hoofdstad zeggen dat het niet een heel bijzonder 

plek is. We zijn wat oude gebouwen, maar alles van deze eeuw is maximaal fantasieloos. 
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Toch hebben we het wel naar ons zin, want de 

bergen om ons heen zien er fantastisch uit. Het regeringsgebouw (rechts) is een van de oude 

gebouwen die wel de moeite zijn. 

Dat geldt trouwens ook voor de McD, hoewel daar 

alleen naar het interieur wordt gekeken      . Daar 

stappen we niet zomaar binnen, we doen dit om de 

verjaardag van Karin te vieren. Ook kopen we een 

cake om op de camping het feest nog eens extra te 

vieren. Het blijkt een doe-het-zelf cake te zijn. Je 

wordt verondersteld hem zelf te assambleren. Helaas 

hebben we de bijsluiter niet gelezen (wie doet dat 

ook in het Frans), en dus eindigen we met een 

puinhoop die grotendeels in de vuilinisbak eindigt. 

 

ANDORRA, 28 JULI  

Vandaag rijden en wandelen we door het land(je). Er is weinig te vertellen, maar hierna twee 

pagina’s beelden. We zien ook waar we een volgende keer kunnen kamperen: in het dal bij 

Pal! 
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FRANKRIJK, 29 – 31 JULI 

SANTA COLOMA - SOUILLAC, 29 JULI  

Op de bekende wonderbaarlijke wijze 

wordt alles weer op en in de auto 

geknoopt. Het lijkt een overzichtelijke 

rit. Eerst de bergen uit en dan gas naar 

het noorden. We hebben deze vakantie 

al een paar ritten van honderden 

kilometers gemaakt, dus hoe moeilijk 

kan het wezen? 

Helaas is het antwoord “behoorlijk”. 

Meneer Michelin zet weer stevige 

groene strepen, 

maar de 

aanduiding 

“Camping” 

houdt echt niet 

over. Met alle 

papieren meuk 

die we 

meeslepen komt 

Nelleke niet tot 

een aantrekkelijk 

voorstel voor 

onze volgende stop. We hebben het warm, ik ben moe, heb koppijn en dan zie ik ineens een 

bord camping onder de rook van Souillac. De anderen lijkt het niets, dus ik beloof morgen 

weer te vertrekken, maar vannacht slapen we hier!  

De beheerster vertelt dat brood voor 9 uur besteld 

moet worden en dat we verder mogen staan waar we 

willen. Wel geeft ze advies: te dicht bij het water wil 

wel eens luidructig zijn, en langs de route nationaal, 

waaraan de camping grenst is het erg druk! 

Als we vragen waar we dan morgen brood kunnen 

kopen zegt ze: oh, margen heb ik wel wat. Maar als je 

langer blijft moet je vroeg bestellen. Ze zijn hier dus 

van goede wil. 
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Verder is het een bijzondere camping. Hij 

ligt in Lanzac langs de Dordogne in een 

hoek bij een bogenbrug. De camping 

wordt vooral gebruikt door kampeerders 

die met een kanoe de rivier af varen. 

De jongens voelen zich onmiddellijk 

aangetrokken tot het water, maar Nelleke 

blijft met een groot rood hoofd 

mopperen. Uiteindelijk pak ik haar op en 

zet ik haar in de rivier. Snel blijkt dat het 

rode hoofd is ontstaan door oververhitting. 

Als ze afkoelt ziet haar wereld er ineens 

heel anders uit, en ze begint het hier op 

deze onverwachte camping zelfs leuk te 

vinden. 

De brug (zie foto) blijkt te werken als 

echobrug. En dat is ook een nieuwe 

ervaring. Er wordt veel geschreeuwd. Aan 

de andere kant van de brug begint Souillac 

wat, in tegenstelling tot Lanzac, een 

serieuze plaats is.  

Wij rijden er nog even heen voor wat 

boodschappen. Het heeft een aardige 

suppermarkt tegenover een oude kerk. 

Verder is er de nodige toeristische 

informatie voor hande. Er zijn grotten in de 

buurt, en er is iets wat Rocarmadour heet. 

Een programma voor morgen lijkt dus 

absoluut geen probleem. Op de volgende 

pagina nogee beeld van Souillac.  

Wij sluiten de dag af met het bespreken 

van de avonturen van ome Arie die, met 

zijn kanarie, op zijn motor Andorra heeft 

verlaten en bijna in een rivier in Frankrijk is 

geëindigd. Gelukkig was er een kano om 

hem te helpen aan land te komen! 
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SOUILLAC, 30 JULI  

Los van rondhangen 

op de camping en 

spelen langs het water 

voeren we de plannen 

van gisteren uit. Als 

eerste zijn de 

druipsteengrotten van 

LaCave aan de beurt. 

Met een treintje de 

grot in is aan de 

jongens besteed, de 

koele temperaturen in 

de grotten vooral aan 

ons. Het zijn best 

mooie grotten, en vanaf de camping liggen ze min of meer om de hoek. Rocamadour ligt 

zo’n 25 kilometer verderop. Lanzac is heuvelachtig, maar hier beginnen weer serieuze 

rotsen. Boven op zo’n punt ligt de plaats, waarvan ik vermoed dat de vertaling “gewapende 

rots” is. Er is een oude abdij en er zijn 

vestingwerken uit de 14e eeuw. En 

toeristen. Veel toeristen. We doen een 

rondje en 

vinden tot 

slot 

onderaan de 

rots een 

klein 

restaurantje 

waar ze uitsmijters verkopen.  

Ons laatste restje Spaans voer 

was 

gisteren 

een pak 

kippenschnitzel met een onbeperkte 

houdbaarheidsdatum, dus we zijn 

wel toe aan iets stevigs. Na dit alles 

rijden we nog even langs Souillac 

voor een laatste rondje inkopen 

voordat we naar onze volgende stop 

in de Loire streek vertrekken. 
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LANZAC –  CHAMBORD –  ZUID-BEIJERLAND, 31 JULI  

Met vers stokbrood uit de kampwinkel en 

een grote voorraad uit de supermarkt 

kunnen we er voorlopig weer tegen. De 

bedoeling is dat we in de Loire streek gaan 

staan. Dat is een gebied met romantische 

heuvels, wijngaarden en heel veel prachtige 

kastelen. Dat is in ieder geval het verhaal. 

Als we naar het noorden scheuren neemt 

de bewolking toe en daar blijft het niet bij. 

Ze mogen van dit gebied vinden wat ze 

willen, maar wij vinden het vooral nat. We 

vinden een eerste kasteel, maar dat is niet 

wat wij ons er van voorstellen. Het is meer 

een paleis voor iemand met teveel geld dan 

een plek waar ridders elkaar met een 

zwaard te lijf gaan. Het lijkt niet de moeite 

om uit de auto te komen. Een volgende is 

Chambord.  

We parkeren (betaald) en lopen door de 

zijkende regen naar het kasteel. Het is 

dicht, en het is zo’n “kijk-eens-hoe-

groot-mijn-paleis-is” ding. We lopen er 

om heen, worden heel nat en besluiten 

dat we de Loire streek nu wel gezien 

hebben. We kamperen wel in Parijs! 

Na weer 

een groot 

aantal 

kilometer moeten we helaas 

vaststellen dat we de Loire streek 

achter ons hebben gelaten, maar 

de regenbui niet. Rond Parijs 

besluiten we de tent niet op te 

zetten in deze hoosbui. We 

stoppen bij een l’Arche 

restaurant bij de lichtstad en 

geven daarna gas tot het droog 

wordt. Dat blijkt thuis te zijn.  
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 BIJLAGEN 

DE TOTALE ROUTE 
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ZIJN ZE ER NOG? 

De campings zijn digitaal terug gezocht in 2021. Dit was er nog, ieder plaatje is een link: 

Helaas camping Santa Coloma is er niet meer. 

https://www.campingfrance.com/nl/zoek-een-camping/occitanie/aveyron/pont-de-salars/les-terrasses-du-lac2
https://campingcarpark.com/shop/sejour/bourgogne-franche-comte/58-nievre/st-pierre-le-moutier/
https://www.campingkims.com/nl/
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https://www.camping-frankrijk.nl/camping/lanzac/pont/
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EEN KRANTENARTIKEL UIT 1984 OVER GAUDI.  

 

 


