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Inleiding
“Every picture tells a story”. Met dat in gedachten is er tot nu toe geen verhaal geschreven
over onze Bretagne en Normandië reis in 2002. We zijn tenslotte al heel vaak in Ploumanac’h
geweest en onze grote reis dit jaar was de maand naar de VS om ons 25-jarig huwelijk te
vieren. Nu, jaren later is het toch een verslag geworden. Deze vakantie hebben we met “Les
Prenenz” gemaakt. Nog steeds
weegt de fun die we met Oscar,
Marion, Beryl en Thomas hebben
op tegen de gewonden die
normaal gesproken vallen tijdens
onze reizen..
Marion heeft een “echt” vakantie
scrap boek gemaakt, dat is
gebruikt (en toegevoegd) aan dit
verhaal, evenals delen van een verhaal voor het onvolprezen clubblad van onze
duikvereniging.

Normandië
Tiel - Cahagnes, 12 juli
Op zich is er goed te rijden met een
caravan, maar echt hard gaat het
niet. En zo kost het ons een dag om
van Tiel naar Cahagnes te komen.
Het is een herhaling van de rit van
verleden jaar, dus overzichtelijk. We
pakken zo veel mogelijk de
snelwegen.
Daar betaal je tol, maar je schiet in
ieder geval op.
Bovendien zijn er nogal wat “aires”,
die we voor het gemak hebben
vertaald met “de luchten”. Van die
luchten kunnen veel landen wat
leren. Ze zijn overwegend schoon, en
hebben mogelijkheden om je wat te
bewegen om je te ontspannen.
Neemt niet weg dat we geen reden
zien om bovenmatig vriendelijk te
zijn tegen de récepteurs de péage, wat je kan vertalen met struikrovers. We groeten ze
standaard met “ooievaar” wat voor ons voldoende lijkt op “au revoir”.
2002 - Normandië en Bretagne
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Cahagnes, Tour de France, 13 juli
De camping ligt op en aan de voet
van een heuvel. Aan de voet ligt een
meer met een dammetje. Daar wordt
veel gevist en er is een barretje met
drank en ijs. Dat moet het
voortbestaan van de camping
garanderen. Boven kan je je
tent/caravan kwijt en er is een
gebouw wat je met wat fantasie “het
sanitair” kan noemen. Oppervlakkig is
er hier in de buurt niets te beleven,
dus het is rustig. De ruimte die er wel
is wordt om te beginnen gebruikt om
de nieuwe tent van Esther uit te vouwen. Het is onze eerste boogtent. Laten we het
samenvatten met “we komen er uit hoe die opgezet moet worden”.
Daar eindigt de dag voor mij wel
een beetje. Ik krijg een dijk van
een migraine aanval en kan me
geheel naar eigen inzicht
terugtrekken in de Appie.
Dat is heel jammer, want
vandaag raast de Tour de France
door dit deel van Normandië,
met Lance Armstrong in de gele
trui en Prudhomme in de
bazenauto. En dus gaat iedereen
naar Caumont l’ Éventé, waar de
jeugd leert dat kijken naar de
Tour vooral een kwestie van wachten is. Maar als ze dan kommen gaat het dan ook met
groot geweld: de reclamecaravan, het peloton en alle volgauto’s. De gezamelijke conclusie is
dat het zeker de moeite waard was.
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Cahagnes, D-Day le Choc, 14 juli

Normandië is vooral “beroemd” om de rol
van het gebied tijdens de bevrijding in WOII.
We rijden er vandaag rond, waarbij we een
groot aantal historische punten bezoeken
die liggen langs de D-Day Le Choc route van
Bayeux naar Carentan. Deze
bezienswaardigheden verschillen enorm. Er
is een hoeveelheid militair materiaal
achtergebleven, dat voor een deel staat weg
te roesten. Een ander deel is
weggeborgen in een aantal musea. We
lopen er eens binnen en trekken de
conclusie dat er veel informatie is, en dat

het goed is er eens een keer een te bezoeken.
Echt geweldig zijn ze niet opgebouwd, dus
een keer is genoeg.
Meer indruk maken de begraafplaatsen.
2002 - Normandië en Bretagne
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De Amerikaanse is fantastisch onderhouden
Er staan mooie beelden en er is de nodige informatie over de strijd die heeft plaatsgevonden. Maar de meeste indruk maken de eindeloze rijen met graven, waaronder dat van
de zoon van President Roosevelt jr. Ook
heel veel indruk, maar om een hele
andere reden, maken de stranden waar
de invasie plaats heeft gevonden. Oscar
weet, als oud militair, veel meer details
dan wij en deelt die met groot
enthousiasme.
Natuurlijk hebben we de film “the
Longest Day” en dit voorjaar de TV serie
the Band of Brothers gezien. Maar de
puinhopen en de bominslagen die na >55
jaar nog steeds de zien zijn verbijsteren
nog steeds.
De Duitsers hebben een eigen begraafplaats. Je moet je best doen om die te vinden, maar na
de film “A foreign field” zoeken we ook die op. Het verschil met het Amerikaanse ereveld kan
bijna niet groter zijn: de kruizen zijn
van veel grover graniet en er is een
variatie in grafstenen en kruizen.
Voor Esther is het de eerste keer
dat een oorlog zo dichtbij is
gekomen, en ze is diep onder de
indruk.

Cahagnes, de camping, 15 juli
Caravans zijn leuk en geven de kans
om zelf te koken. Maar dat
betekent wel dat er boodschappen gedaan moet worden. Cahagnes heeft een kleine
kruidenier, wat handig is voor brood
en melk, maar voor serieuze inkopen
moet je echt terug naar Caen. We
kiezen voor Cora, een hypermarché
van de buitencategorie. Hier worden
zoveel noodzakelijke en volstrek
overbodige producten aangeboden
dat een wandeling door de winkel al
een excursie op zich is.
Over de rest van de dag kunnen we
kort zijn: we luieren op de camping.
Nelleke breit, we lopen een rondje over de heuvel en langs het meertje en eindigen de dag
2002 - Normandië en Bretagne
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met de BBQ die Oscar ook nog in hun caravan heeft weten te frommelen. Hoewel het
misschien een detail lijkt worden we verrast door een grasmaaier op de camping: er wordt

hier dus echt aan onderhoud gedaan!

Cahagnes – Bayeux, 16 juli
Vandaag rijden we naar Bayeux. Daar zijn we eergisteren ook langs gekomen, maar toen
hadden we geen tijd om Nelleke naar “het lappie” te laten kijken. Dat lappie2 is het
beroemde tapijt van Bayeux. 1000 jaar oud en het hangt in een grote zaal. Die moet wel
groot zijn, want het doek is 70 meter lang. Op het doek is de verovering van Engeland door
Willem de Veroveraar geborduurd.
Voor we er binnen lopen kijken we eerst even in het mooie oude centrum met een grote
kathedraal en veel vakwerkhuizen. Ik ben al gauw klaar met het museum van het lappie, al
zijn er een aantal aardige maquettes en uitlegborden. Fotograferen is hier ernstig verboden!
Daarom kijken we na dit museum nog even rond in het centrum.

Zo komen we onder meer uit bij het Musée-Mémorial de la Bataille de Normandië. Dit
oorlogsmuseum is zeker wel de moeite waard en goed ingericht. Er om heen is een aantal
tanks neergezet van de verschillende type die zijn gebruikt bij de bevrijding.
Waar we eergisteren hebben gezien hoe ontzettend de verwoesting van de Normandisch
kust is geweest kijken we nu nog even bij een stelling die “per ongeluk” bewaard is gebleven.

2

In het verslag van 2014 wordt meer recht gedaan aan dit werk
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Cahagnes - Mont St. Michel & Utah Beach, 17 juli
Een bekend spel, dat we met veel
enthousiasme spelen is de vraag wie
als eerste de Mont St. Michel ziet als
we ter hoogte van de Dol de Bretagne
zijn. In alle eerlijkheid, dat verlies ik
standaard, want je moet door de zijruit
kijken om hem goed in beeld te krijgen
en dat bevordert de verkeersveiligheid
niet heel erg, zeker niet als je op nauwe
afstand wordt gevolgd door een
caravan.
Vandaag gaan we er gewoon heen, en
als het niet al te veel tegen zit met het tij gaan we er zelfs op. Het eiland wordt sinds de 8e
eeuw bevolkt door monniken. Doordat het vroeger maar twee keer per dag droog viel, en
het getijdeverschil enorm is, zijn er veel mensen, zoals
wij, die het ook wel eens van dichtbij willen zien. Niet
dat dit nu nog heel spannend is, door een brug kan je
er zo heen.
Vooral die kerk moet fraai zijn. Helaas, ik weet hem
niet te bereiken. Smetvrees, pleinvrees, angst voor
spinnen: roept u maar het doet me niets.
Mensenmassa’s daarentegen: niet voor mij. Oplopend
adrenaline gehalte, klam zweet en vooral de neiging
om met kinderen te gooien: het komt allemaal naar
boven als ik in een bewegende massa mensen eindig.
Nu beperkt het me voornamelijk bij het winkelen, en
daar heb ik toch al niets mee. Hier op Mont-Michel
gaan we over een grens. De toeristen vormen een
lange mierenrij. Ik vind een stoepje waar ik kan zitten
en kinderen vernietigend aan kan kijken en wacht tot ik weer mee naar de auto mag. Maar
niet nadat we een crêpe en koffie naar binnen hebben gewerkt. Dat dan weer wel.

Het gevolg is dat het bezoek toch niet heel lang duurt en dus rijden we ook naar de andere
kant van de punt van Normandië.
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Daar is een ander strand waar de geallieerden zijn geland, en waar dus ook weer een
museum en een hoeveelheid oud militair materieel staat. Van de vijf stranden die werden
aangevallen leverde Utah Beach de minste problemen op. Een parachutist zal het niet met
deze stelling eens zijn. Hij bleef met zijn parachute hangen aan de kerktoren van SainteMère-Église, dat vlak achter Utah Beach ligt. Uiteraard rijden we even om, om dit plaatsje te
bekijken voor we ons weer op onze heuvel in Cahagnes terugtrekken. Er blijkt nog steeds
een parachute aan de kerk te hangen.

Verder leren we hier dat er bij iedere veroverde kilometer een merkpaal is neergezet. Als je
het eenmaal weet zie je er best veel.

Cahagnes, Suisse Normandië, 18 juli
Jaren geleden hebben we ons al
vrolijk gemaakt over “Hotel
Alpenblick” in de Pyreneeën. En
eerder dit jaar zijn we allerlei
Europese namen van steden
tegengekomen in de VS. Er lijkt
meer nostalgie dan originaliteit als
het gaat om het geven van namen.

Het dieptepunt, als het gaat
om fantasieloos naamgeven
is wat mij betreft Zwitserland.
Een land dat qua structuur de
middeleeuwen nauwelijks is
ontgroeid. Bovendien een
gebied dat men niet glad
heeft weten te strijken, zodat
de wegen er gevaarlijke
haarspeldbochten hebben en
je je het lazarus klimt om koeien te melken, die alleen terug te vinden zijn als je achter het
geluid van de bel om hun nek aanloopt. Maar toch willen velen “Zwitserland” heten, wat uit
het voorbeeld mag blijken.
2002 - Normandië en Bretagne
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Nu zou je denken dat dit een Benelux afwijking is, maar het gaat nog verder. Zo heeft Parijs
zijn Village Suisse, waarschijnlijk om onafhankelijk te blijven als de Romeinen nog eens
terugkomen.
Waarom deze belachelijke inleiding? Wel, ook de Noormannen willen een stukje Frankrijk: La
Suisse Normandie, en als we er dan toch aan sightseeing gedaan wordt moeten we daar
langs. We kunnen we de volgende conclusies trekken:
•
•
•

•
•
•

De hoogste Alp ligt inderdaad in Frankrijk, maar oostelijker. Heel veel oostelijker
zelfs.
In la Suisse Normandie ligt geen sneeuw, zeker geen eeuwige.
We hebben “the man that went up a hill and came down a mountain” gezien, maar
die film is elders gemaakt, geen enkele heuvel komt hier bij benadering in
aanmerking voor het certificaat “berg”.
Van de vier Zwitserse talen is er hier maar een in gebruik. (Ze spreken ook geen
Bretons of Engels)
Knap bedacht van de VVV (of zoals de Fransen die in Zwitserland zijn geweest het
noemen: het Syndicat d’Initiative3)
We gaan er geen vakantie plannen, ook al zijn er wat aardige riviertjes en een aanzet
tot bos.

Bovenstaand betoog mag niet leiden tot de conclusie dat de dagtocht niet de moeite is.
Allereerst heeft Normandië op veel plaatsen prachtige heggen, de bocages, en ook vandaag
zien we die weer heel veel. En er liggen veel kleine dorpjes met typische Franse bouw met
kerkjes en kasteeltjes. Kortom een goed besteedde dag, maar morgen gaan we naar de kust,
de Bretonse kust!

3

Nee, niet Touristeninformation, ze spreken geen Duits, dat zeiden we al)
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Bretagne/Breiz
Ieder land heeft zijn beroemde
punten. Neem nu de Eifeltoren in
Parijs of de piramiden van Egypte.
Bij sommige van die beroemde
dingen kan je je afvragen hoe
serieus je ze moet nemen.
Voorbeelden? Manneke Pis in
Brussel, of dat ene dorpje in
Frankrijk. Dat dorpje dat altijd
onafhankelijk is gebleven van
onderdrukking door de Romeinen.
Velen menen dat de plek van dat
ene dorpje alleen bestaat in de
strip Asterix. En dat is een
misvatting. Weliswaar bestaat het
oorspronkelijke dorpje niet meer,
maar een paar kilometer verderop
is een behoorlijke kopie.
Verder valt de trouwe Asterix lezer
op dat er ter plekke een
rotsachtige kust is, en dat men aan
de lopende band vis uit zee aan het
slepen is. Die kust bestaat dus
echt, evenals het dorpje Ploumanac’h.
Sinds de tijd van Caesar is er wel het een en ander veranderd in Ploumanac’h. De Romeinen
zijn verdwenen. Ook de Italiaanse toeristen leggen het in aantal af tegen de Nederlanders en
de Engelsen. Een positieve ontwikkeling is de muziek van de bewoners van Bretagne. Waar
de bard Asserancetournix aan het eind van ieder verhaal standaard in de boom eindigt, is de
Bretonse muziek nu een van de meest levende vormen van Europese volksmuziek. Overal in
en rond het dorpje organiseert men eens in de zoveel tijd een Fest Noz, waar doedelzakken
en bombardes nog hoogtij vieren. Het feestmaal bestaat daarbij uit mosselen en patat.

Toch wil het niet echt opschieten met de werkelijke ontdekking van het dorpje. De afstand
tot Ploumanac’h is bijna gelijk aan die tot aan de Côte d’ Azure. Bovendien heeft de
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Middellandse zee de naam het mooiste duikwater van Europa te zijn, waar je zelden
rekening hoeft te houden met stroming.
Wij hebben dit jaar toch weer gekozen voor de mosselen, de kans op slecht weer en het
koude stromende water van Bretagne. Omdat het duiken in de Atlantische Oceaan
fantastisch is schrijf ik het nog maar eens op voor ons TOV Gagnan clubblad.

Cahagnes – Ploumanac’h, 19 juli
De sleurhut gaat weer achter de
Chevy.
Ook Oscar en Marion knopen hun
caravan achter de auto. Ze hebben
meer bekijks dan wij, want het gat
dat ze vorig jaar in de bak hebben
gereden is niet alleen dicht
geplamuurd, maar ook voorzien van
een stevige schildering van Asterix
en Obelix wat op weg naar “dat
dorpje” zeker de aandacht trekt.
Halverwege, in Avranches, eindigen we nog bij hetzelfde tankstation. Daarna raken we ze
kwijt. Achteraf blijkt dat in het kader van onze “misère de nous vacances” hun rollend
materieel problemen heeft en pas na professionele ondersteuning van de Franse
wegenwacht door kan.
We willen dit jaar rust/ veel rust. Dus na het weekje wandelen en toeren in Normandië
wordt de sleurhut geparkeerd in Ploumanac’h op Camping West. Daar worden we van harte
welkom geheten door Jean-Michèle en Beatrice, de beheerders. Ooit, toen ze de camping
net hadden geopend, waren wij hun eerste gasten. Sindsdien vinden we een altijd een warm
welkom.
En er is hier meer, want in een
straal van 5 kilometer zijn er ten
minste 2 vulstations, dus ideaal
voor de luie duiker. Het oudste van
de twee stations heeft een buffer
staan waar ze in Zeeland jaloers
van zouden worden. Het naar
binnen dragen van je fles kost
meer tijd dan het vullen.
Maar goed, het blijft een eind
rijden voor je op “de neus” van
Bretagne bent. Het wordt zelfs zo
laat dat we besluiten in het dorp te
eten. Mooi zicht op de baai, maar de pizza valt bitter tegen.
2002 - Normandië en Bretagne
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Ploumanac’h, 20 juli
Wie geen kilometers wil maken of wil tobben met een boot, zoals ik dit jaar, is in
Ploumanac’h beperkt tot een drietal duikstekken. De drie stekken liggen in rechte lijn nog
geen anderhalve kilometer van elkaar.
Daar hebben we direct de eerste
uitdaging. Een rechte lijn kennen
ze hier niet. Van de ene stek
moet je pal zuid uitzwemmen om
ergens te komen, de ander vraagt
een koers pal noord. In de
anderhalve kilometer is verder
maar 150 meter geschikt om aan
de kant te gaan. Enige planning is
dus gewenst.
De kentering is tamelijk lang, op
één plek kan je zelfs de hele dag
duiken. Toch kan het tijverschil
tussen eb en vloed oplopen tot zo’n 8 meter. Om zo’n massa water weg te krijgen is het
onvermijdelijk dat op sommige plekken een niet te nemen stroming ontstaat. Voor iedere
duik is het dus rekenen met de getijdentabellen.
Eenmaal in het water dender je direct in het kelp. Prachtige wieren, in allerlei uiteenlopende
soorten en vormen. Ze deinen op en neer op de rotsen. Het zicht is 5 tot 20 meter. Met
name ondiep is het zicht wat minder. Mysterieus deint alles om je heen. Daarbij zwemt
overal vis. Vooral lipvissen en
schelvisachtigen, maar ook grondels,
zeebaarzen en slijmvissen komen in groten
getale voor. Verder is het bijna iedere duik
sepia, zeelelie en –komkommer. De
sponzen zijn ook veel talrijker en hebben,
net als in Egypte, de meest uiteenlopende
kleuren. Als je de weg weet zit er ook zacht
koraal: dodemansduim en gorgonen. Je
moet ze wel zelf vinden. Fransen vertellen
je niets.
Na de duik doe ik een tukkie. Dat sluit mooi aan
bij het plan om te luieren, maar achteraf blijkt dat
je dan toch dingen mist. In mijn afwezigheid
smeedt men plannen. Snode plannen!
De camping heeft een zwembad. Dat is niet, zoals
bij de buurcamping “De Ranolien”, een enorm
wellness bad met vijf parallelle glijbanen, een
2002 - Normandië en Bretagne
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automatische klots en aparte baden
voor minder en niet getrainde
zwemmers op directe afstand van de
bar, de animation en de andere bar.
Het is een rechthoekige bak water.
Langs de bak staat een trieste muur van
grijze depressieve betonnen balken.
Marion bedenkt dat dit er veel beter uit
zou zien als er een laagje verf overheen
zou gaan. Op zich geen slecht idee, zelfs
ik zou in de vakantie wel een paar keer
met een roller en watervaste
buitenlatex heen en wee willen lopen. Maar ik deed een tukkie.
Tegen de tijd dat ik weer tevoorschijn kom wordt er
hard gewerkt aan een megalomaan ontwerp met
fantasie zeebeesten en knorf (don’t ask).
Het idee werkt in meerdere talen aanstekelijk en
eindigt er mee dat onze gewaardeerde beheerders
budget vrijmaken om het sombere uiterlijk van de
omheining te lijf te gaan.
Knorf trekt zich terug in de duisterste hoek van onze
sleurhut, maar niet helpt. Vanaf morgen wordt er gekwast en hij zit in het ontwerp.

Ploumanac'h: Fest Noz, 21 juli
Oké, is het flessen vullen en ik maak een duikje, maar
dat is in het totaal van de gebeurtenissen van vandaag
niet meer dan een voetnoot.

Jean-Michel geeft zijn fiat aan het
definitieve ontwerp van project
zwembadmuur en het materiaal
om het ontwerp te realiseren
wordt aangeschaft.
Mijn bedenking dat de vakantie
niet onbeperkt is wordt met een
“wir schaffen das”4 afgedaan.

4

In een willekeurige taal die lokaal wordt begrepen
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Daarnaast lijkt dit het moment om stil te staan bij het feit dat we in Breiz zitten. Breiz is celtic
voor Bretagne en wordt door vele locals gesproken. De Fransen zijn daar tegen, maar
hebben de strijd opgegeven. Breiz ligt te ver van Parijs, het heeft waardeloos weer en het
Syndicat d’Initiative van Breiz afdverteert zelfs niet met een eigen Zwitserland. Bovendien
zijn er vele delen geschreven over Galliers die in het verleden zelfs de Romeinen de tent uit
wisten te knokken. Bovenop dit alles bestaat er in Google Translate geen optie om uit te

vissen waar ze het bij benadering over hebben. Daar het verder een vredig volk lijkt, laat
men onder enig gemor in het Frans men de mensen hier hun gang gaan en accepteert men
tweetalige borden.
Dit alles als inleiding voor een Bretons verschijnsel. Bretonnen doen aan Fest Noz. En wees
eerlijk, dat lijkt in niets op “notre soirée”. Maar dat is het wel “Ons feest”. Soms met echt
beroemde artiesten (tot de grens met Normandië), meestal met locale beroemdheden. In
ieder geval met muziek en dans, hoewel ze daar vooral zelf voor zorgen. De liederen zijn
voor een deel zeemansliedjes en de dansen zijn rondedansen gebaseerd op het aanstampen
van de vloer in een nieuwe stal. En vandaag is het de beurt aan de haven van Ploumanac’h
om te Fest Nozsen. Met een opbrengst voor het goede doel (de reddingsbrigade) gaat het
dorp helemaal los. En gelet op het aantal aanwezigen samen met de buurdorpen.
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Er is maar een toerist die een kop
trekt van “als je mijn vrienden
ooit laat zien dat ik hier bij was
doe ik je wat”.
Het Fest Noz wordt gecombineerd
met een kermis met stalletjes met
meuk en botsautotjes. Op de
achtergrond is het eb in de haven,
met hele reeksen drooggevallen
boten. Maar een ding weet je
zeker in Breiz: hoewel het feest
nog uren door kan gaan komt het
water binnen een paar uur met
grote kracht weer op.

Ploumanac’h, 22 juli
Hoe gedraag je je op een camping? Daarover zijn de meningen verdeeld. Sommigen vinden
dat je met een ernstig gezicht voor je tent moet zitten en hoogstens eens per dag met stalen
ballen naar een klein balletje moet gooien, anderen kiezen voor meer reuring, waarbij en
stoeipartij, eventueel met winterwortels, niet uit de weg wordt gegaan.
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En dan zijn er nog jongeren die op een camping volledig los willen gaan. Voor dat laatste
moeten ze dan wel naar een andere camping, want Jean-Michele blijft aan het eind van de
dag een gepensioneerd politieman die zorgt dat dit niet gebeurt.
Verder moet iedereen zich maar aanpassen en
zich vermaken. Dit heeft wel tot gevolg dat een
Frans echtpaar zich de pestpokken ergert aan de
Non-Fransen. Marion en Oscar doen nog wel een
poging tot verbroedering door te kijken of ze
samen kunnen boulen, maar daar staan de
Fransen boven. Het levert ze in ieder geval
contact op met een Engels paar, dat wel met ze
wil spelen.
Ook ik doe niet mee. Mijn vader was een
verwoed Jeux de Boules speler. Van hem heb ik
geleerd dat je het juiste moment moet kiezen om
de aftocht te blazen5, zeker als je geen richting
gevoel hebt.
Het ontgaat me echter niet dat de Fransen met
minachting naar ons kijken en dus wordt het tijd
om ze in de maling te nemen. Bij voorkeur door
een culturele doodzonde. Er is nog wat oud
stokbrood en dus bedenken we dat wel een “Jeux de Boulangerie” kunnen spelen. Op de
officiële baan gooien we met serieuze
gezichten stukjes brood naar een balletje. Als
ik dan ook nog eens voorstel om de volgende
dag verder te gaan met “Jeux de Poules”
worden we de rest van de week dood
gekeken.

Toch is het verhaal hierboven maar een
zijlijn in de activiteiten van vandaag. Voor
de meesten gaat het op aan het smeren
van veel verf. Ik duik wat en doe de
boodschappen, waarbij vooral niet wordt
vergeten de verzameling Bretonse muziek
uit te breiden, want die kan je alleen hier
kopen.
5

Voor mij was dat als hij alleen al naar de ballen keek, de man was fantastisch in het spelletje
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Ploumanac’h - Brest, 23 juli
Ook vandaag wordt er wat
geverfd, maar er moet ook heel
veel drogen, dus er is ruimte voor
een echte excursie. Die gaat naar
Brest, het meest westelijke stad
van La France, in de provincie
“Pen Ar Bed”. Dat is Bretons voor
Finistère, wat weer Frans is voor
“einde van de wereld”. Kortom
een stevig stuk rijden.
Maar dan heb je ook wat,
want in Brest zit Oceanopolis,
een van de grotere aquaria in
Frankrijk. Het bestaat uit
meerdere gebouwen en
buitenverblijven
Het heeft zowel tropische als
Atlantische bakken en er zijn
de nodige zeezoogdieren,
pinguïns en zelfs een wat
sneue ijsbeer.
Heel aardig is ook de grote
bak met kwallen. Het grote
publiek vergaapt zich vooral
aan de doorn-, blacktip- en
tijgerhaaien.
Het kost flink wat tijd en hoewel
110 kilometer zonder sleurhut
niet heel veel is schiet het in
Noord Bretagne niet op. We
stappen voor de nodige
boodschappen binnen bij de
LeClerc in de stad, maar eten er
ook, dat scheelt vanavond weer
uitgebreid koken. Als we
vertrekken worden we
vriendelijk uitgezwaaid door
Ronald.
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Ploumanac’h, 24 juli
Vandaag bestaat het grootste deel van de dag uit verven, luieren en een beetje dobberen in
het zwembad.

En ik werk weer aan mijn clubblad artikel:
Al duikend hebt je 2 kansen. Of je hebt je kompas goed ingesteld, of je bent de weg kwijt.
Als je wat verder uit de kant komt is aan de helling onder
water wel te zien waar je globaal heen gaat. Omdat het
aantal meters waar je het water weer uit kan aan deze
kust gering is, is “globaal” niet goed genoeg. Een
uitdaging voor iedere getrainde duiker. Zo hadden mijn
buddy en ik op enig moment de koers iets verlegd om uit
de deco te blijven. Ook waren we eigenlijk aan de late
kant voor een ideale stroomduik. Op een meter of 6
wordt het tijd om eens aan de oppervlakte te kijken
waar de uitgang is. Dat valt tegen. Weliswaar steken de
rotsen niet meer dan 2 meter boven het water uit, maar
dat is toch altijd meer dan 1.80 m hoger dan het hoofd
van de modale duiker. Mijn buddy is van mening dat we
rechts om de stenen heen moeten, ik geloofde meer in
links. We spreken af elkaar boven tegen te komen. Ere
wie ere toekomt, hij heeft gelijk. Ik zie allerlei kinderen over de rotsen klimmen en denk: “Ik
ben groter, dus ik kan dat ook.”
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Dat is een misvatting. Kinderen zijn leniger, en niet zo dom om met een duikuitrusting te
klimmen. Met veel gepuf kom ik boven. Een tijdje later, net als ik wat ben uitgehijgd komt
mijn buddy om de hoek.
“Fock!” riep hij, met een grijns van oor tot oor. “Je bedoelt Fuck”, vroeg ik, in de hoop dat
ook hij zich het lazarus heeft
geklommen.
Nee is het antwoord: “Phoque”. Een
dag eerder hebben we in Brest
geleerd dat het Franse woord voor
zeehond phoque is. Ik was het
alweer vergeten, maar Oscar pikt
dit sneller op, en hij heeft niet
alleen de eenvoudige uitgang, maar
ook een zeehond gevonden die een
tijdje rondje om hem heen heeft
gezwommen.

Ploumanac'h - Ile Grande, 25 juli
Je gaat niet alleen naar Frankrijk om een betonnen muur te beschilderen, je komt er ook
voor de fraai rotsen en de prachtige natuur. De rotsen zijn in dit deel van de kust roze,
doordat er nogal wat ijzer in zit. Dat roze
graniet vind je niet alleen op het vaste land,
maar ook op de eilandjes voor de kust. Want
die hebben ze. Ze heten les sept iles, maar
dat is meer een indicatie dat Bretonnen niet
in het Frans kunnen tellen dan dat het er
zeven zijn. Het werkelijke aantal wordt
bepaald door eb en vloed, en het zicht. Dat
laatste zit hier vaak tegen. Voor de meeste
eilanden heb je een dobberding nodig,
bijvoorbeeld de rondvaartboot die uit de
haven van Ploumanac’h vertrekt. Maar een groot eiland is gewoon via een brug te bereiken.
Mogelijk is al opgevallen dat in Bretagne een nuchter volk woont dat Enez-Veur ook een
Franse naam heeft gegeven: Île Grande, zodat de Fransen weten dat ze moeten uitkijken
naar een groot eiland van 1 bij 2 km. Direct over de brug ligt een klein dorpje, maar verder is
Enez-Veur een natuurgebied. Wandelen is er geweldig, waarbij je over rotsen kunt klimmen,
langs het strand lopen en zelfs nog een oude ruïne kan bezoeken. Zie volgende pagina, maar
eerst nog even dat verven!
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Ploumanac'h – Lannion, 26 juli
Zoals we tijdens de meeste
Bretagne trips een keer het grote
eiland bezoeken, rijden we ook
meerdere malen naar Lannion. Het
is de grootste plaats in de
onmiddellijke omgeving en om
verschillende reden de moeite om
heen te rijden.
Allereerst kan je er tanken bij de
hypermarches. Dat scheelt ongeveer
16 cent per liter. De drie grote
hypermarches “It is”E leClerc, Les
Mousquetaires en Geant leveren
samen alles wat je nodig, en zeker niet nodig hebt. Daarom is het leuk er te kopen. Het
alternatief is naar Perros Guirec
rijden, maar dat is een veel kleinere
winkel en heel veel minder
parkeerplaatsen.
Wat de inkopen verder betreft: de
kosten zijn onoverzichtelijk. Per 1
januari is de € ingevoerd, maar dat
snappen Fransen niet, dus houden
ze de prijs in Franken aan. Dat
snappen oudere Fransen niet, want
die rekenen met de Franc van voor
1960 en die was helemaal niet
waard. Met mazzel staat in kleine
lettertjes ergens de prijs in Euro’s, maar je hoeft niet gek op te kijken als je alleen als
aankoop totaal een bedrag in Euro’s krijgt. En we hoeven natuurlijk niet uit te leggen dat je
als etranger ook nog eens gewoon afrekent met die verdachte nieuwe biljetten en munten.
Vandaag doen we eerst een rondje in de oude stad. We
parkeren langs de getijdenrivier de Léguer en lopen het
oude centrum in. Het is een prachtig oud plaatsje met
veel vakwerkhuizen. Esther vindt in een CD zaak een live
dubbel-cd van Laurie Anderson en zegt dat dit het bewijs
is dat ze me heel aardig vindt, want anders had ze die
pokkenmuziek absoluut laten staan. Later hoor ik dat dit
album is gemaakt naar aanleiding van de 9/11 aanslagen
in de woonplaats van Anderson (N.Y.). Persoonlijk vind ik
dit het beste wat ze ooit heeft uitgebracht. Dus ik vind
Esther ook heel aardig!
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We eindigen de dag weer met een BBQ, wederom met Oscar als hoofd-roast en de Britten
als mee-eters. Door de eilanders worden we er bij bepaald dat
volkeren elkaar op verschillende manieren een goede maaltijd
bieden. Het Engelse enjoy is kort en duidelijk: geniet van je
maaltijd! Duitsers hebben het over Guten Appetit, waarmee
direct de kwaliteit van de Duitse keuken is gedefinieerd: in
hoop dat je (ten minste) honger hebt! Mahlzeit is een ander
vorm in het Duits. Krachtige en eerlijk: Hier, voer!
Ons smakelijk eten is vriendelijk en uitnodigend, maar helaas
internationaal niet uit te spreken. Van de Fransen zou je
délicieux
manger
verwachten. In tegenstelling tot de
Sauerkraut mit Eisbein eters hebben zij
een keuken met een grote faam. Maar
nee, zij gebruiken bon appétit. Oscar
vindt dit bezopen en vertaalt het terug
naar het Nederlands. Vanaf nu wensen
we elkaar in Frankrijk een goede
gorillaborst.
Vakanties leveren je vreemd taalgebruik
op. En goede BBQ’s.

Ploumanac'h – Lannion: Grand Fest Noz, 27 juli
In het verslag van gisteren is niet vermeld dat het
goed gaat met de muurschildering. Ook vandaag
wordt met vrouw-en-macht aan het kunstwerk
geschilderd. Nu wordt ook Knorf (still don’t ask) op
de muur gezet.
Bij de camping staat een doedelzakspeler op de
rotsen. Dat kan hier, zonder dat de muzikant het
risico loopt van de rotsen
geworpen te worden. Muzikanten staan
gemiddeld6 in hoog aanzien in dit deel van de
wereld. Nu lijkt deze soloartiest vooral een
onderstreping van de verjaardag van zus-lief,
maar vandaag volgt er nog veel meer!
Het Fest-Noz is al besproken, maar vandaag gaan
we voor de overtreffende trap: het Grand FestNoz.

6

Voor uitzonderingen verwijzen we naar Asterix en de Noormannen.
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Daarvoor wordt het
atheliekstatdium van
Lannion gebruikt. Het feest
begint om een uur of vier, en
we willen zeker weten dat
we er bij kunnen zijn, dus op
het moment dat de kassa
open gaat vormen wij de rij.
De Bretonnen zijn dan nog
aan het werk. Een eenzame
groep met één gitaar
probeert de stemming er in
te brengen met een reeks
chansons de mèr, maar het blijft behelpen. Omdat het een echt Fest Noz is kan je er Moules
& Frites kopen. Alleen daardoor is mijn avond al
goed. De eerste serieuze groep, nadat de
manen met de Bretonse shirts zijn opgelost in
de groeiende menigte is een groep jongeren die
bij het Fest Noz van Ploumanach nog de “main
act” vormden.
Niet lang daarna wordt het podium vrijgemaakt
voor “Ar Vreudeur Morvan”. Vier boeren broers
die ontdekte dat het lollig was om samen te
zingen terwijl ze de koeien aan het melken
waren. Een broer overleed voor de
uitvinding van wikipedia &
internet, dus als je niet in Bretagne
bent zal je worden verteld dat het
een trio is. Helaas voelt François
(79) zich vandaag niet helemaal
wel7, dus we moeten het doen
met Yvon en Henri. Met een
standaard reportoire van 80
bretonse liederen zingen en
stampen ze er vrolijk op los,
waarna ook zij aansluiten bij het
feestgedruis. Want hoewel een
goede verklaring ontbreekt: een
ding is duidelijk iedereen wil de gebroeders zien zolang het nog kan!8
7

Hij overlijdt uiteindelijk in 2012
Uiteindelijk gaan ze in 2019 op resp. 88 en 85-jarige leeftijd met pensioen, in het bezit van de hoogste
culturele onderscheidingen die in Bretagne en Frankrijk worden uitgereikt waaronder Commandeurs des Arts
et des Lettres.
8
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Het feest wordt afgesloten met eindeloze rondedansen op de muziek van een absolute
topgroep. Sonerien Du is in 1976 opgericht en heeft inmiddels 16 Cd’s uitgebracht9. Ze
hebben zich gespecialiseerd in Fest-Noz dansmuziek. Er zijn geen gegevens bekend van hun
muziekverkoop buiten Bretagne…

Volgende keer gaan we twee uur later, maar verder: het was een très Grand Fest Noz!!

Ploumanac'h – Grande opening, 28 juli
Vandaag gaat het gebeuren! De muur wordt geopend. Jean-Michele en Beatrice zijn
duidelijk: dat moet groots en meeslepend! En dus wordt er een heuse borrel georganiseerd
in de kantine naast het zwembad. Met hapjes en drank.
Dat moet dan wel aan het eind van de
middag, want anders gebeurt er de hele
dag niets, maar daar kunnen we ons aan
aanpassen.
Achter de camping ligt een diepe kloof,
waarbij we er van overtuigd zijn dat hier
ergens dat dorpje gestaan moet hebben.
Maar ook zonder dat is het een
fantastisch natuurgebied om in te

wandelen. Lec’hienn Traouiro is een
beschermd gebied met een riviertje, een
kunstmatig meer en een grafsteen die
wordt gebruikt als brug over het riviertje.
Ook zijn er een stel ondiepe grotten. Op
de volgende pagina de samenvatting.
Hier nog even een paar beelden van de
feestelijke opening van de
zwembadmuur.

9

Een aantal dat in 2021 al is opgelopen tot 27!
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Hauts-de-France
Ploumanac'h – Abbeville, 29 juli
Tijd om naar huis te gaan, en dan is de vraag hoever je op een dag kan komen. Het antwoord
is “tot op een camping bij Abbeville” in de buurt van de Somme. Dat is een stad met 23
duizend inwoners met een kerk en ruïne uit de 13e eeuw, toen het plaatsje nog gewoon
Abbekerk heette.

Esther gelooft het opzetten van haar eigen tent wel voor één nacht, en wij doen geen
moeite om de voortent er aan te zetten. De luifel moet maar genoeg zijn.
Omdat er nog tijd over is, willen
Nelleke en ik nog een korte excursie
maken. Wat heet, een bedenvaart!
Op een kwartiertje van de camping
ligt het dorpje Nouvion.
Volgens de schrijver van de serie
‘Allo ‘Allo stond in dit dorp Café
René, van waaruit het verzet (Who
we do not know!!!) werd georganiseerd. Het dorpsplein en café
kunnen we uiteraard niet vinden, maar de sfeer wel. Een bord met LECLERC is altijd leuk.

We sluiten de dag wel met zijn drieën af in Abbeville. Niet omdat het daar zo mooi is, maar
omdat er een leuk restaurant is.
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Abbeville – Tiel, 30 juli

En over de terugreis weten we niets meer te melden.
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