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INLEIDING 

Het was een beter jaar dan vorig jaar. We zijn allemaal weer gezond, en mijn opleiding tot 
bedrijfskundige lukt heel behoorlijk. 

Wel loopt het aantal uren van mijn baan snel terug. De prognose is volgend jaar twee uur 
per week. Dat voel je als leraar niet onmiddellijk in je portemonnee, maar vrolijk word je er 
niet van. De rector gaat er mee akkoord dat ik wat meer tijd in de studie stop, zolang ik maar 
wat computercursussen geef, mentor ben en kampen en feesten begeleid… 

Ondertussen zijn er wel een reeks sollicitaties verstuurd en we denken na over emigreren…. 
Het lijkt een mooi moment om uitgebreid op vakantie te gaan. 

FRANKRIJK 

TIEL – LYON, 11 JULI  

Het plan is min of meer een 
herhaling van de vakanties in ‘84 
en ’86: gas geven en naar de 
warmte. Daar is één aanvulling op, 
we hebben afgesproken met 
clubgenoten van Duikteam 
Hoeksche Waard om elkaar te 
treffen in Bretagne, maar dat is 
pas aan het eind van de trip. 
Vandaag rijden we voor het eerst 

via de “oostelijke” route naar het 
zuiden. Dat is de Route de Soleil, maar 
op een dinsdag durven we dat wel aan. 
Met het bakkie nemen we de autoroute 
naar Lyon. Dat betekent veel tol, maar 
dan kan je wel doorrijden.  

We stoppen op een paar luchten waar 

ons jonge trio los gaat op de speeltuintjes.  

In Lyon vinden we een plek op een camping die 
naast het ANWB steunpunt ligt. 

De jongens beginnen met de natste plek van de 
speeltuin te zoeken om daar voor spons te spelen.  
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Het is best leuk dat ANWB 
centrum eens te zien, van hier 
uit wordt tenslotte alle hulp 
voor pech in Zuid-Europa 
gecoördineerd en dat schijnt 
best veel te zijn. 

Verder dan een blik door hun 
voordeur en een ommetje over 
de camping komen we niet, 
morgen gaan we verder naar 
Spanje, waar we direct langer 
blijven staan. 

 

SPANJE 

LYON – LLAFRANCH, 12 JULI  

Van Lyon rijden we door Zuid Frankrijk richting de Spaanse 
grens. Volgens Meneer Michelin is het tijdens de rit heel 
vaak mooi, er staan veel groene strepen in de atlas. Nu is 
het uitzicht, met de cipressen, oude gebouwen en blauwe 
raamluiken niet verkeerd, dus we geven hem gelijk. Op een 
lucht doet men een poging om de Alpenkreutzer open te 
breken. Dat lukt niet. Of dat komt omdat we te dicht bij zijn, 
het slot te stevig is of gewoon mazzel, geen idee, het levert 
alleen 
een 

verbogen slot op.  

Met het gereedschap dat we standaard 
meenemen buigen we het weer recht. 

Na de middag komen we in LlaFranch 
aan. We kennen de plaats en de 
camping. Het heuvel op rijden is nog 
steeds geen feestje, zeker niet met de 
appie er achter, maar we hebben plek 
voor een week. Na een lange dag is het 
leuk als je een keukentje hebt, maar we 
gaan toch naar de kantine en eten 
paella, patat en hamburger. De 
temperatuur hier voldoet aan de 
wensen van Nelleke! 
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LLAFRANCH, 13 JULI 

Na twee monsterritten is het vandaag tijd voor… niets! We lopen wat rond in het dorp en 
zwemmen in zee en we bekijken de camping nog eens uitgebreid. Het is er allemaal nog. 

Dus ook hun peseta’s en het streven van de Catalanen om geen Spanjaarden te zijn. 
(bijvoorbeeld door ruzie te maken over de vraag of het nu LlaFranc of LlaFranch is.. 

Op de camping zelf hebben we gisteren het restaurant en de heuvel naar boven al gehad, bij 
de tweede ronde zien we ook 
de speeltuin, het zwembad en 
winkel voor de directe 
benodigdheden.  

Bij de supermecado (een 
hypermarche waar ze geen 
Frans spreken) halen we de rest 
van de boodschappen, voor 
aanzienlijk minder ptas. 

Voor perslucht kunnen we in 
het dorp terecht bij 
duikcentrum Snorkel, dus alles 
lijkt de komende week helemaal 
goed te komen. 

Hier alvast een kleine blik op 
het dorpje en op de Costa 
Brava en de Middellandse zee 
(zo blauw, zo blauw). 

Op de volgende pagina hebben 
we de beelden van de camping 
even samengevat. 

Vandaag hebben we eens 
gedaan wat anderen de hele 
vakantie kunnen doen: luieren, 
luieren en nog eens luieren. En 
de heuvel op en af. Dat dan 
weer wel… 
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FIGUERAS - CALLELA 14 JULI 

Van de camping naar Figueras is maar een klein 
stukje. Als je dan toch besluit om delen van 
eerdere vakanties te herhalen dan is een bezoek 
aan het Dali museum een prima manier om de dag 
door te komen. 

Dali heb ik op de middelbare school al 
meegekregen. Wij waren als pubers tegen school, 
tegen musea, tegen cultuur en zeker tegen 
moderne kunst. Het idee dat ik in 1970 naar 
Rotterdam moest om in het Boymans van 
Beuningen naar ene Dali, een magisch realist, te 
kijken was een grote absurditeit. Onze lerares 
handvaardigheid was heel aardig, en een dag met 
de bus was op zich een prima tijdbesteding. Dus 
stapte we met gemoedelijke tegenzin in ons 
vervoermiddel. 

Eerlijkheid gebied me te zeggen dat 
mijn ouders me al een jaar een CJP 
hadden aangepraat en dat die kosten 
er altijd uit kwamen. Maar niet 
onder schooltijd! 

Het werk van de Spanjaard kwam vol 
binnen, ik heb geen een poging 
gedaan om mijn puberstand op te 

houden. Dit was fantastisch. 

Ook Nelleke vindt het mooi dus sindsdien kijken we 
graag naar het werk van Salvadore. Hij woonde en 
werkte in Figueras, en het museum is naar zijn ideeën 
gebouwd. 

Merijn en Wart vinden het geheel, inclusief gebouw, 
geweldig. De driedimensionale zalen zijn helemaal 
nieuw voor ze en de fantasie in de kunstwerken past 
goed bij hun eigen belevingswereld. 

En Esther? Die laat zich gewillig meeslepen in de 
draagstoel. 

Hoe leuk het ook is, met een museum vul je geen hele 
dag, maar omdat we binnen een uurtje weer op de 
camping zijn kunnen we daarna nog naar de zee. 

Maar eerst twee pagina’s Dali! 
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’s Middags gaan we naar het 
strand van Palafrugell. En niet 
zomaar, Merijn gaat zijn 
eerste duik maken. Ik heb 
een 6 liter flesje, dus dat pas 
allemaal prima. We houden 
het rustig, 20 minuten op 5 
meter, maar de eerste duik 
zit er op! Wart snorkelt wat 
jaloers om ons heen, maar 
helaas hij is echt nog te jong.  

Verder besluit ik dat we bootduiken dit jaar 
overslaan. 

Maar wel weer naar het dorp en vulstation 
Snorkel, waar de flessen weer zonder moeite 
gevuld worden.  

Je moet alleen wel een vergunning kunnen 
tonen, maar sinds de vorige trip weten we waar je die kan halen.  

LLAFRANCH, 15 JULI  

Het is tijd voor een dag luieren en spelen 
bij het zwembad. 

 Ik maak een duikje bij het iets 
zuidelijkere Cap Riog, maar verder is er 
over deze dag eigenlijk niets te melden. 

Bij de duik worden een octopus, rode 
zeester, een dier dat zaadcellen spuit, 
een zeeklaarkomkommer gespot. 
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BARCELONA, 16 JULI  

Vandaag gaan we naar Barcelona. Het lijkt de beste gelegenheid om naar een dierentuin te 
gaan. Nadat de auto de vorige keer is opengebroken besluiten we deze keer maar wat 
parkeergeld uit te geven en de Nissan in de parkeergarage achter te laten. 

De stad is vergeven van de stickers en posters van de Olympische spelen die hier in 1992 
worden gehouden, je kan er niet vroeg genoeg aan beginnen!  

Als eerste kijken we 
bij de kathedraal. 
Inmiddels heeft de 
commercie daar 
toegeslagen. Er moet 
nu betaald worden 
om het terrein op te 
gaan. Maar daar staat 
tegenover dat het een 
uitstekende 
gelegenheid biedt tot 
afmatten. 

Vooral Wart heeft last 

van een tomeloze hoeveelheid energie. Met het kaartje 
mag hij de toren van de kerk op. Tegen de tijd dat wij het 
middenschip hebben bekeken is hij twee keer op en neer 
geweest. Tenslotte was het zo leuk dat hij echt weer even 
naar beneden moet om ons uit te leggen hoe leuk het 
was. 

Wij leggen het duidelijk tegen hem af en zetten vrij snel 
koers richting dierentuin, na vastgesteld te hebben dat er 
inderdaad weer meer kathedraal staat sinds ons laatste 
bezoek. En als we kijken naar het model van het te 
verwachten resultaat zijn we er nog lang niet. Op de 
volgende pagina een beeld van kathedraal & dierentuin 
bezoek. 
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In de dierentuin is een uitgebreide speeltuin. 
Deel ervan is een hamsterdoolhof. Op de foto is 
te zien hoe je daar het juiste hoofd bij trekt. En 
hoe een Spaans joch dat niet begrijpt. Dat is in 
zoverre opmerkelijk omdat ze soms ook heel 
snaps zijn. Zo doet een joch verwoede pogingen 
om duiven dood te schoppen. Nu zijn luchtratten 
niet onze meest favoriete vogels, maar in het 
kader van bestrijding van dierenmishandeling in 
het algemeen en het geven van het goede 
voorbeeld in het bijzonder grijp ik toch in. In 
mijn beste lerarenstem roep ik “hé, opzouten 
idioot”. Daar is geen woord Spaans bij, maar het 
begrip is absoluut 100%.... Zijn begeleidende 
leraren kijken verstoord, maar snappen dat 
discussie met deze collega geen resultaat zal 

hebben       

Terug bij de auto zien we dat de deuren en het 
handschoenenkastje zijn opengebroken. Tot 
zover het advies om veilig in een parkeergarage te gaan staan. Mijn klacht dat ik heb betaald 
voor een bewaakte parkeergarage is iets waar ze geen boodschap aan hebben. De boeven 
kwamen op een scooter, en die kunnen ze niet vangen. Daarnaast is er nog niet betaald. 
Maar als we dat alsnog doe dan maken ze: a. de slagboom open en b. voorzien ze me van 
papieren om “derden” te bewijzen dat we beroofd zijn. 

We hebben er de smoor in over zowel de inbraak als dat we alsnog moeten betalen, maar zij 
hebben een slagboom, dus de afpersers worden betaald. 

We besluiten onmiddellijk niet naar de politie te gaan. Drie jaar geleden heeft dat uren 
gekost en Nelleke gaat niet weer uren voor een politiebureau zitten. In het ergste geval 
nemen we ons verlies. 

LLAFRANCH - PALAFRUGELL, 17 - 19 JULI 

Na de excursie van gisteren is het tijd voor een paar dagen 
zon en ozon. Als eerste ga ik naar de Guardia Civil in 
Palafrugell om de autokraak te melden, met de verwachting 
daar in helder Spaans het bureau uit gekwakt te worden. 
Het valt 100% mee. De geciviliseerde guardius van dienst 
spreekt goed Engels, en geeft me een formulier in 
Nederlands en Spaans om aangifte te doen. Er komt een 
ferm stempel op, dus verzekering: Here we come! 

De boodschappen doen we direct op de plaatselijke markt 
(inclusief blauwe thermoskan). Mijn korte broek (Handmade 
bij Nelleke) en reclamepetje van Kim’s camping zorgen er 
voor dat ik niet verward kan worden met de lokale 
bevolking. Het blonde staartje van mijn metgezel versterkt 
dat beeld trouwens heel krachtig. 
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Verder leveren deze vakantiedagen weinig verhaal op. Het is heel warm, er is water en zee, 
dus alles is “echt vakantie”. Merijn en ik maken zelfs nog een tweede duik. 
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ANDORRA 

LLAFRANCH – PAL, 20 JULI 

Het is tijd om afscheid te nemen van Kim’s en de 
Pyreneeën in te trekken. We zetten het herhalen van 
de vorige vakantie sterk voort en rijden weer naar het 
dal in Pal. De vorige keer hebben we daar de camping 
met de goed Catalaanse naam Xixerella gevonden. Niet 
dat het heel lastig is, Andorra bestaat uit een weg van 
Spanje naar Frankrijk, met links en rechts een 
dwarsweggetje. De kaart van het land is bijna 1 op 1, 
maar door de bergen treedt nog wat vertekening op. 
Uiteindelijk is er een gemeente met de naam Erts, 
waaronder het dal van Pal valt. Wij vermoeden dat het 
echte Erts dat ene kleine kerkje is, maar we zijn er nooit 
echt achter gekomen. 

 

De camping is marginaal drukker dan de eerste keer dat we hier waren, maar nog steeds heb 
je het gevoel dat je aan het eind van de wereld zit. 

Het is ’s nachts wel onmiddellijk een heel stuk kouder dan overdag, maar we houden het 
hier zeker 4 nachten uit. 
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PAL, 21-23 JULI 

In de winter kan je hier skiën, zoals je kan 
zien aan de littekens op de bergen. Onze 
beheerders doen aan het schieten van 
kleiduiven, maar verder is het in Andorra 
niet heel veel te doen, tenzij je van 
klimmen houdt. Dat is al niet onze 
favoriete bezigheid, maar je kan de 
verschillende zijwegen van “die weg” 
pakken en dan gewoon ergens gaan 
wandelen. Met drie jonge kinderen zit je 
dan wel een beetje aan de grens van je 

mogelijkheden. 

In praktijk blijken deze beperkingen ons niet in de weg te zitten.  

Want de camping biedt de mogelijkheid om uitgebreid rond te zwerven en gebruik te maken 
van het zwembad. 

En er is niets mis met het middellange termijn 
geheugen van de kids, Ze weten ons haarfijn 
uit te leggen dat er in het hoofddorp, dat naar 
het land is genoemd, een McD zit. Dat scheelt 
een keer koken en voor hen geldt dat ze een 
keer niet hoeven te leiden onder experimental 
cooking.  

En het kan dus niet missen dat we in 
Andorra la Vella eindigen met een aantal 
happy meals en hamburgers. 

Op de volgende pagina’s staan een 
aantal foto’s en kaarten van het 
landschap van Andorra, zoals we het 

tijdens die dagen hebben bekeken. Vooral de wilde paarden maken veel indruk. 



FRANKRIJK, SPANJE EN ANDORRA 1989 17 

 

  



FRANKRIJK, SPANJE EN ANDORRA 1989 18 

 

  



FRANKRIJK, SPANJE EN ANDORRA 1989 19 

 

Wat de 
camping 
betreft kan 
een ding 
niet 
onvermeld 
blijven. De 

vorige keer heeft Wart hier de boel op stelten gezet 
door met zijn vlindertjes van de hoge plank te 
springen. Nu heeft Esther die vlindertjes gekregen. 
Het moet een uitstekende kwaliteit zijn, anders 
hadden ze Wart niet overleefd. Esther is van nature 
voorzichtiger dan haar broers, dus die 3 meter plank 
gelooft ze wel. Maar enige deining wil ze ook, en dus 
verzin ik het spelletje “ik ben een meisje, en dat kan 
vliegen”, waarbij ze met een boog door het 
zwembad wordt gegooid. Ondanks dat het water 

behoorlijk koud 
is in dit bad zorgt 
het voor veel 
plezier. Verder is 
de camping er 
niet een van veel 
spektakel, maar 
eens in de zoveel 
tijd rijdt de 
beheerder een 
rondje met de 
trekker, en mag 
de aanwezige 
jeugd instappen 
in de aanhanger. 
Ons volk staat 
vooraan.  
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FRANKRIJK 

PAL – SARLAT, 24 – 29 JULI 

Het wordt tijd om Andorra te verlaten en terug te gaan naar 
Frankrijk. We gaan weer via de péage, waarbij we er inmiddels 
achter zijn dat je geen donder hebt aan de toltarievengids van 
de ANWB. Zo betaal je in Zuid-Frankrijk alleen hele kleine 
bedragen, die je ook nog cash in opvangmandjes kan gooien. 
Niet de moeite om in een gidsje te vermelden. Alleen staat er 
bij iedere dikke boom zo’n incasso type, dus het loopt nog 
knap op. Maar, zoals eerder gezegd, het is wel een manier om 
door te rijden, en we willen vandaag aan de Dordogne 
uitkomen. Dat doen we met enige schrik, de auto lijkt niet 
helemaal in orde. Verder is de stop na deze “ergens in 
Bretagne” dus we rijden meer westelijk dan normaal, als we 
een stop in Lanzac maken. 

 

Nu eindigen we op camping Aqua Viva, een luxe camping in Sarlat. De camping wordt gerund 
door Jan en Liesbeth 
Goevaers, geboren en 
getogen in de 
wingewesten onder de 
grote rivieren. Jaren 
geleden zijn ze 
geëmigreerd en hier 
een camping 
begonnen.  

Die hebben ze leuk 
opgebouwd, maar 
verder zijn het een stel 
chagrijnen die alleen 
Zuid-Nederlands 
spreken als de gasten 
geen Frans spreken. 
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Nadat we hebben gekeken in het hele aardige oude centrum van Sarlat rijden we rond in de 
streek.  

Dit gebied, de Périgeux, is onder meer 
beroemd om de vele unieke préhistorische 
vondsten. 

De wind en het water die door de vallei van 
de Dordogne raasden hebben in de loop van 
duizenden jaren de rotsen uitgesleten met 
allerlei grillige bochten. 

Een ervan is een overhangende 
rots, waar de Neanderthalers 
een klein dorp hebben gehad, 
waarbij rotsen en grotten ze 
beschermden tegen roofdieren 
met grote tanden en een 
verontrustend gebrek aan 
uitsterven. Je zou er een apart 
verhaal over kunnen schrijven, 
maar bijgaande tekst maakt dat 
volledig overbodig. 

In het Prehisto Parc is dat 
realistisch en bloedig uitgebeeld. 
In het museum zijn verder vaklui 
aanwezig die op historisch 
verantwoorde wijze proberen 
stenen gereedschappen te 
maken. Dit maakt het extra leuk 
voor de jongens. De overmaat 
aan infoborden houden Nelleke van de straat. 

De Cap Blanc is de hoogste heuvel uit 
de regio, en heeft ook nog een paar 
prachtige rotstekeningen. Van de Cap 
heb je een aardig uitzicht over de 
vallei. 

Naast de prehistorische 
bezienswaardigheden is er ook nog 
de Grotte du Grand Roc – Les Eyzies, 
een druipsteen grot. 

Uiteindelijk wordt het een lange 
vermoeiende dag. Met hierna drie 
pagina’s met beelden.  
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Het mag duidelijk zijn dat de campingbeheerders en ik 
elkaar niet echt liggen. In ons geval komt dat slecht uit, 
want de auto heeft onderhoud nodig. Ik vraag of er een 
Nissan garage gebeld kan worden, of de ANWB, maar 
Jean geeft aan dat hij problemen op een standaard 

manier oplost. Bij auto problemen 
betekent dit dat “zijn” garage 
wordt gebeld. Die heeft morgen 
tijd, so take it or leave it. 

Er zit weinig anders op, maar we 
moeten wel eten en we hebben 
pampers nodig. Van een 4 
sterrencamping1 met zwembad en 

kano’s zou je een kampwinkel verwachten. 
Helaas verhuren onze landverlaters alleen 
fietsen (en kano’s), dus ik ga op een slecht 
passende racefiets boodschappen doen in 
het dorp Carsac. Op zich is dat best wel 
aardig, al is zo’n doos pampers best lomp. 

Lang verhaal kort, de auto wordt de 
volgende dag gemaakt en we betalen niet 
buitensporig veel.  

Carsac zelf past goed bij de streek, als het 
zo door gaat is het binnenkort net zo 

uitgestorven als de 
sabeltandtijger en de 
mammoet die we eerder 
hebben gezien. 

Het is dan ook een prestatie 
dat er nog een dorpsbewoner 
is vastgelegd. 

Nelleke besteedt de tijd die ik 
onderweg ben met wassen. 
Lijntje tussen de tenten en met 
deze temperaturen is alles zo 
droog. Verder is het erg rustig 
rond onze plek.  

 
1 Op alle papieren staat 3 sterren, maar als ik er naar vraag daalt mijn populariteit nog verder. Iedereen ziet dat 
het 4 sterren moet zijn, alleen het materiaal is nog niet op… 
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De camping is op/rond een heuvel en, en 
dat moeten we ze beheerders wel 
nageven, jonge gezinnen worden naar de 
achterkant van de heuvel gestuurd. 

Dat heeft het enorme voordeel dat alle 
feestgedruis rond het water en het 
restaurant niet tot onze tenten 
doordringt. 

De jongens vinden zich oud genoeg om 
alleen te kamperen, en omdat er ruimte 
zat is wordt hun tentje met de rug naar 
die van ons opgezet. 

Het eten komen ze voor alle 
zekerheid maar even bij ons halen, 
maar daarna verdwijnen ze met bord 
en klapkrukje naar hun eigen stek. 

Je wassen is natuurlijk ook een ding 
op de camping. Hier zijn de 
wasbakken zo groot, en Esther nog 
zo klein dat ze met een grote boog in 
de wasbak verdwijnt. Ze vindt het 
een prima oplossing. 

De laatste dag van het verblijf op deze 
camping blijven we hier rondhangen. Het is 
warm, en je kan aardig wandelen, dus een 
beetje rust is nooit weg. 

Nelleke stelt dat alles schoon en droog is. 
Waarbij schoon zo langzamerhand als 
“campingschoon” uitgelegd kan worden, 
maar dat is meer dan voldoende. We 
hebben geen idee wat voor weer we in 
Bretagne tegemoet gaan. Het feit dat alle 
depressies uit de Golf van Biskaje komen 

en dan naar het noorden trekken 
maakt ons achterdochtig. 

Voor de jongens is het grootste 
probleem de overmaat aan 
wespen die met een handdoek en 
een frisbee te lijf worden gegaan. 
Ze worden niet gestoken, al 
rossen ze van tijd tot tijd zichzelf.  

En wat moet je verder op zo’n 
dag? Zie de volgende pagina! 
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SARLAT – ST. PHILIBERT, 30 JULI  

Bretagne, of Breiz zoals ze zichzelf noemen. Het ligt 
zo’n 570 kilometer verderop maar Parijs en “de 
Galliërs” is nooit liefde geweest. Regelrechte 
onderdrukking door het verbieden van niet Franse 
namen, de Bretonse taal en hier en daar een Breton 
in de pan hakken behoort goeddeels tot het 
verleden. Men werkt zelfs aan de oprichting van 
een Bretons lyceum. Maar verder, als ze er niets 
aan hoeven te doen, dan zullen les vraiment 
Français geen poot of ander onderdeel uitsteken 

om die lui in het westen te helpen. 
Zo heeft de aanleg van een goed 
wegennet geen enkele prioriteit. En 
dus zijn wij uren en uren bezig om 
de klapkar van Sarlat naar een voor 
ons nieuw stuk Franrijk te rijden. 
Eerste indruk: mostly boring. Vrij 
vlak, met weinig opmerkelijke 
dingen. 

Maar met hoge verwachtingen want 
het is een gebied met een grote 
naam onder Nederlandse duikers. 

Het dorp stelt in ieder geval niets voor. Dit kerkje geeft eigenlijk direct ook de rest van het 
dorpje weer. Maar er is één weg die doorloopt tot je de zee in rijdt. Tenminste, als de rotsen 
aan de kust je niet tegen zouden houden. En daar ligt een grasveld. Ze noemen het camping. 

ST. PHILIBERT, 31 JULI 

Het eerste deel van de vakantie ziet er op. We zijn met zijn vijven met de vouwcaravan via 
de Route de Soleil naar de Costa Brava gereden, waar we een stel duiken hebben gemaakt 
rond LlFranch - Palafrugell. De oudste heeft zijn eerste twee duiken gemaakt, maar een 
beetje tam is het duiken in de Middellandse Zee wel. We hebben in ieder geval veel vis, 
octopus en sepia gezien. Daarna zijn we via Andorra naar Sarlat in de Dordogne gegaan, 
waar de auto is gerestaureerd. En dat is maar goed ook, want voor vandaag staat de rit naar 

De eerste keer Bretagne…. Een verhaal voor Gagnan! 

De redactie van het clubblad vraagt om geschiedschrijving. Dat is een uitdaging. Dit 
verhaal gaat over een vakantie in 1989. De vereniging bestond dus al, maar wij 
woonden in de Hoekse Waard, en ik was lid van Duikteam Hoekse Waard. Er is een 
vakantieboek met veel foto’s en aantekeningen en mijn logboek. Maar er is nooit een 
verhaal geschreven… tot nu…… 

Hier dat verhaal. Met er tussen door wat extra niet duiken gerelateerde herinneringen. 
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St. Philibert op het programma 570 km secundair met aanhanger, hoge temperaturen en 
drie kinderen. We noemen het een uitdaging. 

De vraag is dan: 
waar ligt St. 
Philibert, en 
waarom ga je er 
heen. Het 
antwoord is 
tamelijk vaag. 
Het plaatsje ligt 
in de provincie 
Finistère, wat 
“Einde van de 
wereld” 
betekent. Het is 
uitgezocht door 
twee leden van 
onze 
duikvereniging. 
Met partners en 

duikende kinderen altijd nog goed voor zeven personen. 

Na een uur of zeven rijden 
passeren we Vannes, om 
uiteindelijk aan te komen bij 
camping Pen-Ar-Bed. Dat is 
niet Frans maar Bretons en 
betekend nog steeds “Einde 
van de Wereld”. 

Los van een verheugend aantal duikflessen rond de tenten is 
duidelijk dat hier niets gebeurt. Aan het eind van de weg in 
dit gehucht ligt Pointe de Trévignon. Het is een verzameling 
enorme rotsen die duidelijk maken dat de wereld hier ech 
ophoudt. En er is een vuurtoren met een kleine haven.  

Maar wel een belangrijke haven. Wat Bretonse vissers 
namelijk absoluut niet willen is meer vangst aan land brengen 
dan hen is toegestaan met behulp van wettelijke quota. Ze 
worden daar zelfs zo nerveus van dat, voordat ze naar de 
visafslag in Concarneau gaan, hier alvast een belangrijk deel 

van de vangst overdragen aan vrienden, bekenden, restauranthouders en de toerist. Hier 
aan het einde van de wereld is dat in principe enkelvoud. 
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Op de camping valt direct “de 
scheiding der geesten” op. Wij uit 
de Hoekse Waard vinden alles best 
zolang er geen gevaar is en men 
zich amuseert. De rotsen liggen 
buiten de waggelafstand van 
Esther, dus feitelijk is alles veilig. 

En dan zijn er “de anderen”. Een 
enorme caravan met een gezin met 
een paar kinderen. De ouders 
beginnen direct met een enorm 
plastic kleed voor de tent vast te 
pinnen, dat vanaf moment één 

fanatiek wordt schoon geveegd. De kinderen mogen vanaf dat kleed, maar dan ook 
uitsluitend vanaf dat kleed, kijken naar die arme Nederlanders die niet van dat fijne plastic 
hebben en die daarom doelloos overal rond stuiteren. De blikken van die zeil-kinderen valt 
uitsluitend als diep en intens jaloers te omschrijven. 

Voor kantduikers is Pointe de 
Trévignon een prima 
mogelijkheid, al is het een 
onbekende duikstek. Zoals 
overal in Bretagne zijn de 
verschillen tussen eb en vloed 
groot, maar de stroming is 
hier minimaal. Je kunt de hele 
dag te water. De stek kent 
twee nadelen: je moet wat 
klauteren over die rotsen om 
in het water te komen, zeker 
bij eb, en het is er niet erg 
diep, met zo'n 12 m heb je het 
wel gehad. Die 12 m zijn 

echter zo fantastisch, dat deze stek een absolute aanrader 
is voor iedereen die eens in Bretagne gaat duiken. 

Om te vullen ben je aangewezen op de duikshop Grolleau 
in Concarneau. Los van de bedenkelijke promotie van de 
onderwaterjacht, heeft deze zaak alles. Er hangt ook een 
grote kaart met andere duikstekken in de zaak. Bretagne 
heeft de naam een bootduikgebied te zijn. Maar voor wie 
geen dobberding heeft of kan huren is er van de kant 
voldoende te zien. Wie dat ook vindt kan bij de Franse 
VVV in dit gebied de folder Plongee à Finistère opvragen. 
Na een dag rijden is er weinig behoefte aan het opnieuw 
maken van kilometers. We maken twee duiken en lopen 

wat door het dorp en langs de kust.   
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ST. PHILIBERT, 1 AUGUSTUS 

Die kust is een van de mooiste 
die we hebben gezien door de 
enorme rotsen en de golven die 
er tegenaan slaan. Alles wordt 
hier gemaakt van graniet en gaat 
dus lang mee, ondanks de 
verwoede pogingen van de 
korstmossen om ze op te lossen. 

Verder is het hier enorm rustig 
en dat is na het circus van Sarlat 
ook heel prettig.  

Het duiken is prima. Wat 
geklauter over de rotsen, maar 

daarna prachtig tussen het wier, waarbij het niet dieper wordt dan een meter of tien. Fun 
fact: hier maak ik mijn 500ste gelogde duik! 

Over een paar dagen naar het noorden van Bretagne, kijken hoe het daar is. Maar met wat 
we nu zien: Bretagne, we zouden er zomaar aan kunnen wennen. 

Een van de clubgenoten is Jan Kamp, die grossiert in opmerkelijke uitspraken. Hier meldt hij 
met enige regelmaat dat “Je moet oppassen voor “29’ers”, want dat zijn kwaaie!!!” 

Het leukste is om zelf te ontdekken wat hij nu weer bedoelt, en daar komen we snel achter. 
De Franse nummerplaten hebben een districtsnummer een 29 staat voor Finistère. En we 
moeten hem nageven dat locals (des locaux/ lec'hel) altijd behoorlijk scheuren. 

CONCARNEAU, 2 AUGUSTUS 

De eerste dag hebben we “uit voorraad” gedoken, maar vandaag is het noodzakelijk om de 
flessen te vullen. Dus 
we gaan naar 
Concarneau, waar de 
baas de eerste 
transgender is die ik 
ontmoet. Niets tegen 
deze groep, maar 
Roberta is geen 
levende reclame voor 
geslachtsverandering. 
De blonde pruik maakt 
dat je haar niet kan 
missen, maar tegelijk 
loopt ze rond te 
wandelen met twee 
dubbel 10 sets zonder 
enige aanwijsbare 
inspanning. Zo te zien heeft haar massieve vierkante lijf in niets ingeboet tijdens de 
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verandering. Het enige waar het echt om gaat is snelle en vriendelijke service en die is wel 
gegarandeerd. 

En als je er dan toch bent kan je de plaats net zo goed even bekijken. Allereerst is er de Port 
de Peche waar alle vis, 
die onderweg niet is 
verkocht, wordt binnen 
gebracht. 

We treffen het, onder 
de vangst zit een 
enorme zwaardvis die 
door Wart en Esther 
uitgebreid wordt 
bewonderd. 

Het mooiste van 
Concarneau is de oude 
binnenstad. Omgeven door een dikke kasteelmuur heeft het maar een toegangspoort. Bij 
hoog water staan de muren in het water. De oude binnenstad heeft is heel leuk om door te 

wandelen en heeft een vismuseum.  

Als groep duikers kan het natuurlijk niet missen, we moeten naar 
het museum. De collectie bestaat uit oude vissersbootjes en 
opgezette, jawel, opgezette vissen. 

Wie houdt van 
moderne musea moet 
er wegblijven. Maar als 
je wilt zien hoe een 
eeuwenoud vissersdorp 

zich presenteert kan zich hier helemaal uitleven. Tekst en 
uitleg is in het Bretons en het Frans, verder gaan ze niet. Op de 
volgende pagina een overzicht over de oude stad en de 
visvangst.  

Verder hangen er posters in het dorp voor dansfeesten en 
voor de Bagad. Dat schijnt een Bretonse doedelzakband te 
zijn. 

Na Concarneau rijden we met een bocht terug naar de 
camping. 
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Via wat kleinere plaatsjes rijden nog een rondje door het gebied. Sinds 
de oudheid zijn er menhirs in het gebied gezet (stenen zat), maar wat 
moet je daar als Christen mee? Bij het groot vuil zetten is geen optie 
en daarom is er een kolderieke oplossing bedacht: ze plakken er een 
granieten kruis op, wat 
altijd een wanverhouding 
is. 

Aan graniet hebben ze in 
dit land een overmaat. 
Stoepranden worden 
uitgevoerd in dit 
gesteente dat in 

Nederland peperduur is,  maar zelfs hele 
tuinafzettingen worden er hier mee uitgevoerd. 

En voor wie daar voor gaat, er zijn altijd wel een paar keien om op te klimmen.  

 

En tot slot, als je de pest hebt aan tuinieren kan je een tuintje kopen met wat keitjes er in. 

Vult zo lekker op en is weinig werk. 

Tijdens onze verkenning in de regio komen we ook in Pont Aven. 
Dit kleine dorp is een van de beroemdste van Bretagne, omdat 
hier eind 19e eeuw een reeks schilders is neergestreken, 
waaronder Paul Gauguin. Zij stichten de “School van Pont Aven”. 
Ook nu zijn er nog een reeks (mindere) schilders en in ieder geval 
een enorme reeks souvenirstalletjes die alles verkopen van mooie 
boeken met het werk van Gauguin tot mok met twijfelachtige 
opdruk. En er is een museumpje met schilderkunst. 

Los van de verkochte meuk is overduidelijk waarom dit dorp 
kunstenaars trok. Op de volgende pagina een beeld. 
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LOCRONAN, POINT DU RAZ, QUIMPER, 3 AUGUSTUS 

Vandaag worden bezichtigen, 
strandbezoek en duiken gecombineerd. 
Voor het eerste gaan we naar Locronan, 
beroemd om zijn textiel. Nelleke en 
Mieke Tinge gaan succesvol op zoek naar 
weefgetouwen/weverijen.  

De rest kijkt rond in het oude plaatsje. 
Bijzonder in Bretagne zijn de calvaires, 
beelden bij de kerk op de begraafplaats 
die zijn gerelateerd aan de kruisiging.  

Elders is het vaak een (buitenmodel) 
kruis, in Bretagne zijn het vaak hele 
tentoonstellingen. 

Het is maar een van de vele oude 
dingen die in het plaatsje te zien zijn. 
Dus ook hier weer een aparte pagina 
met foto’s van Locronan. 

Wat in ieder geval begint op te vallen 
in de oude plaatsjes zijn de oude 
kerkjes met een ronde toren die vast 
zit aan de gewone toren. 

Na Locronan wordt het tijd om 
serieus de badgast uit te hangen.  

We kiezen voor het meest 
westelijke punt van Frankrijk, het 
Pointe du Raz. Deze punt vormt 
de zuidkant van de Baie des 
Trépassés. De noordkant wordt 
gevormd door het Pointe du Van. 
In de Baie des Trépassés kan je 
uitstekend zwemmen, zonnen 
(soms) en duiken. Voor de naam 
van de Baie des Trépassés (baai 
der doden) zijn twee verhalen. 
Het eerste is het Keltische verhaal 
dat vertelt dat overleden druïden 

via deze baai naar het Ile de Sein voor de kust gingen, om daar begraven te worden. Een 
ander verhaal is dat lijken van verdronken zeelieden in deze baai aan plegen te spoelen. 

Met laag water heeft de Baie een strand van > 100 meter, bij hoog water is het een smal 
strookje zand. Geweldig voor de kinderen om in het zand te spelen. 
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Je kan er in ieder geval 
pootje baden, al raden 
we vanaf nu stevige 
waterschoenen aan. 
Nelleke gaat namelijk op 
een stekelrog staan, en 
die slaat direct toe. Ze 
beschrijft het als de 
pijnlijkste ervaring van 
haar leven. Los van 
koelen of opwarmen kan 
je er niets anders aan 
doen dan wachten tot 
het over gaat, maar het 
verpest de rest van haar 

dag. We hebben nog een eind 
te rijden, en ze zal dit moeten 
uitzitten. En dit alles terwijl wij 
aan het duiken zijn. 

Je kunt in de baai op ieder 
moment duiken. HW heeft de 
voorkeur, want echt diep is 
het er niet, en met HW kan je 
het water makkelijker in en uit 
Als je bij de haven/boothelling 
bent aangeland, kan je via een 
stenen trap ca. 30 m naar 
beneden tot je in het water 
bent. 
Bij eb is dat 3 m te weinig. Dan 
moet het laatste stuk via een vaste stalen ladder worden afgelegd. (Nb, naar het water is 

geen probleem. Er uit is een 
heel ander verhaal). De baai 
heeft aan de kant mooi 
begroeide rotsblokken, 
verder is er veel wit zand, 
met verschillende 
wierveldjes en veel 
zwemmende dingen.  

We hebben er ook een paar 
ankers en mooi begroeide 
touwen gezien. Met mooi 
weer is dit deel van 
Bretagne zeker een excursie 
waard, en het Pointe du 
Van een leuke duikstek. 
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De rotsen zijn mooi begroeid met eikwier, zeesla, vinger-, riem-, en beswier. Er tussen 
vinden we zeekomkommer, -egel en blauwe zeesterren. Er zijn ook veel verschillende 
krabben: Noordzee-, spin, rots-, fluwelen zwem- en strandkrab. Verder zien we de galathea 
en aasgarnalen. Ook zijn er allerlei mosdiertjes, zeeanemonen en dahlia’s. We zien grote 
scholen koornaarvissen, pitvis, pollak, lipvissen en waarschijnlijk een grondhaai. Verder heeft 
het zand weinig leven te bieden, hier en daar een platvis, en als je mazzel hebt ook sepia. Bij 
het verlaten van het water vinden we recht onder de trap een diepe spleet met een grote 
school steenbolken. 

Op de terugweg pakken we de grootste 
plaats in deze hoek van het land mee. 
Quimper zoals de Fransen zeggen, maar de 
Bretonnen houden vol dat het Kemper is. 

We parkeren langs de rivier die door de 
stad loopt en trekken het centrum in. 

Dan merk je al snel dat het een echte stad 
is met een oud centrum vol winkeltjes en 
reatuarantjes. 

Centraal staat de grote kathedraal Saint-
Corentin de Quimper/Kemper. Dit gebouw 
is tussen de 13e en 15e eeuw neergezet, op 
de resten van een eerdere kerk.  

Een beetje een kathedraal heeft een 
heilige. Hoe dat kan? Onze filosofie is dat 
heiligen door een shredder worden 
gehaald (waar mogelijk na overlijden, maar 
als het eerder gebeurt draagt het vaak bij 
aan het verheiligen). In deze kathedraal 
liggen een stuk schedel en fragmenten van 
onbenoemde losse knoken. Ze worden 
toegeschreven aan niemand minder dan 
Sint Jan met de Blote Voeten. Iedereen die zich in heiligenlevens heeft verdiept2 weet dat 
een beetje heilige “ergens” van is. Van daklozen, van zwervers, van lokale schilderbedrijven, 
bedenk het maar. 

Onze heilige is beschermer van mensen die iets kwijt zijn. Gelet op mijn vermogen dingen 
niet terug te kunnen vinden vind ik dat een briljante heilige. Volgens goed katholiek gebruik 
moet je zo’n heilige wel te vriend houden door een kaarsje te branden of iets te offeren. 
Daarbij moet worden gemeld dat er een voorkeur is voor voorwerpen van edelmetaal of iets 
van een sterke munt, bij voorkeur in biljetten. Waarschijnlijk is St. Jan ook beschermheer van 
armen, want hij accepteert ook stukjes brood. Kijk, en oud stokbrood is iets waar je in 
Frankrijk toch niet omheen kan, ook wij niet. 

Dus ik geef met gulle hand een stuk stokbrood waar je echt je tanden in kan zetten: 
wonderen, kom maar op!3 (en op de volgende pagina weer een overzicht) 

 
2 En anders raden we het werk van Belcampo aan 
3 Met moeite, maar het moet me van het hard: sindsdien ben ik veel minder kwijt. 
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ST. PHILIBERT – TRÉGASTEL, 4 AUGUSTUS 

De hele handel wordt 
weer ingepakt, waarna 
de kolonne van twee 
caravans en een klapkar 
via Morlaix en de 
enorme baai van St. 
Michel en Grève 
Bretagne van zuid naar 
noord doorkruist. Onze 
eerste stop is op iets wat 
Ile Grande heet. Het mag 
groot zijn, maar is zeker 
niet groot genoeg, want 
de camping is vol. 

Uiteindelijk vinden we 
een paar kilometer 

verder onderdak in Tregastel bij 
camping “Golven” 

Voor de Bretonse kust ligt bij Perroz-
Guireg (Bretons) of Perros-Guirec 
(Frans) een groot aantal eilandjes. Een 
stuk of 10 eilanden (Cerf, Ile Plate, Ile 
aux Moines, Pierre Jean, Ile Bono, I de 
Malban, I Rouzic, la Godelaine, les 
Pierres Droites) blijven bij vloed boven 
en worden daarom Les Sept Iles, de 7 
eilanden genoemd. Het gebied is een 
vogelreservaat, waar regelmatig 
zeehonden worden geobserveerd. Vanuit verschillende kustplaatsen organiseert men 
tochten naar de eilanden. Meestal om vogels te kijken, maar ook regelmatig om te duiken. Ik 

heb er gedoken met Happy Diving. Deze 
club heeft een vriendelijke onverschilligheid 
die veel duidelijkheid schept. Ze trekken 
zich niets aan van kentering, controleren 
niets of niemand en vertrokken tijdens onze 
duik zelfs voor ze alle duikers aan boord 
hadden. Daar staat tegenover dat ze een 
leuk bootje met een prima extra speedboot 
hebben, en dat het perfect duiken is als je 
je eigen zaken goed voor elkaar hebt. Het 
duiken is niet spectaculairder dan vanaf de 
kant, maar een boottocht is nooit weg, en 
sommige duikers staan er op om in de 
vakantie bootduiken te maken. 
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Le Ranolien is een "makkelijke" duikstek, als er al zoiets bestaat in Noord Bretagne. Vanaf 
het begin van de parkeerplaats kan je via een granieten trap bij het water komen. Je staat 
dan recht tegenover een aantal rotsen, waar je makkelijk om heen kunt duiken. Ter plaatse 
is het verschil tussen eb en vloed 5 tot 8 m. Duik bij HW. Bij LW duiken kan ook, maar alleen 
als je ook van klimmen houdt, want je moet zo'n 150 m rots nemen. 

Duiken in Bretagne heeft wat. Het is een mix van Oosterschelde (soortenrijkdom, stroom en 
wieren) en de Middellandse Zee (Goed zicht, meer kleur). 
Duiken gebeurt veelal per boot, maar ook duiken van de kant 
gaat prima. De boothelling is een plek waar je relatief 
makkelijk het water in kan. Bovendien kan je er de hele dag 
duiken. Maar pas op, als je niet op kentering duikt moet je 
absoluut in de baai blijven. Met kentering kan je de baai 
verlaten en rond de begroeide steenhopen zwemmen. Aan de 
westkant van de baai is onmiddellijk bij de uitgang een kloof 
waar je onder een enorme rots door kunt duiken. Prachtig! 

Onmiddellijk buiten de inham bevinden zich allerlei 
rotspunten met prachtige wieren, waarvan het vingerwier de 
meest dominante is. Op de rotsen zitten verschillende 
sponzen en zeeanemonen (o.a. wasroos). Overal zie je vis. 
Jonge makreeltjes, steenbolk, pitvis en verschillende soorten 
lipvissen. Opvallend is de koekoekslipvis. Op de wieren o.a. 
verschillende slakken. Verder aasgarnalen, spinkrabben en 
Noordzee krab. Veel voorkomend op de rotsen is de 
schaalhoorn en grote spiraal kokerwormen. 

Duiken bij Louis XV is in eerste instantie lijden. Het wandelpad 
begint omhoog te gaan en dat is waardeloos. Wie hijgend bij de baai arriveert staat een 

prachtduik te wachten. Na 
een tochtje over een 
vingerwier landschap kan 
je links af afdalen. Daar 
loopt het steil naar 
beneden. In de 
rotsspleten zitten allerlei 
krabben en kreeften, 
terwijl langs de rots veel 
vis zit. Met HW is het 
eenvoudig om de baai in 
en uit te zwemmen. De 
kentering tijden, die hier 
absoluut noodzakelijk zijn, 
kan je bij ieder vulstation 
in de buurt opvragen.  

De stek is genoemd naar een rotspartij naast der baai. Fransen, en mensen met heeeel veel 
fantasie zien hier de beeltenis van Louis XV in. Aan de kant van de baai, waar je niet naar 
beneden moet klimmen, heeft men in graniet een blok met 15 neergezet. In geval van twijfel 
een aardig hulpmiddel. 
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GALLISCH DORP, 5 AUGUSTUS 

Laten we eerste even vaststellen dat de 22’ers4  ook best 
kwaaien zijn. Misschien marginaal minder dan de 29’ers, maar 
toch, best link.  Dus met kinderen langs de kust betekent 
oppassen bij het oversteken. 

Vandaag besluiten we het Asterixpark5 te bezoeken, waar ze 
helemaal los kunnen gaan zonder angst voor 22’ers. 
Nauwkeurige bestudering van de Asterixalbums (en dat kan je 
aan ons over laten) leert dat “het dorp” in Ploumanac’h lag. 

Nu hebben Bretonnen iets eigenzinnigs, hier heeft de huidige 
gemeente geweigerd mee te werken aan een mooi Gallisch 
dorp binnen hun grondgebied. 

Buurgemeente Pleumeur-Boudou is minder principieel, daar 
is nu een Gallisch dorp. In feite heeft het niets met de strip te 
maken, anders dat ze een Gallische speeltuin met sterk 
educatief karakter hebben. Je kan er met plastic helmen op 
rondlopen en er is ook een Afrikaans dorp. Niet dat dit iets 
met de rest van het themapark te maken heeft, maar met de 

op-
brengsten 
van het 
park wordt 
een project in Afrika gesteund.  

En alleen al omdat het een afwijkend 
bezoek is deze vakantie krijgt het een 
eigen pagina. Dat geldt niet voor het 
observatorium dat we ook bezoeken. Leuk 
ding voor wie van sterren houdt, maar 
nog net te technisch voor onze jeugd. 

 
4 Côtes-d'Armor 
5 Nee, niet de echte onder Parijs. Die kunnen we trouwens ook aanraden. 
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TREGASTEL, 6 AUGUSTUS 

We zitten dus in Tregastel, een van de vele 
kleine plaatsjes langs de noordkust van 
Bretagne. Het stuk van Perros Guirec naar 
hier is uniek vanwege het roze graniet. Een 
kleur die ontstaat omdat er ijzer in het 
graniet zit. Daarnaast hebben zee en wind 
hun uiterste best gedaan om unieke 
vormen te kerven in deze keiharde rots. 

Kortom een omgeving waar het leuk wandelen is. 
Bretagne is vergeven van de hunebedden en de 
menhirs, maar ook van oude kruizen en andere 
christelijke uitingen. Een mooi voorbeeld is de 
Calvaire in deze plaats. Een gestileerde berg van 
Golgotha, maar vooral een hoop stenen waar je 
leuk tegenop kunt klimmen, wat de jongens dan 
ook met veel overgave doen. 

En ook over een hunebed moet je niet gering 
denken, want daar kan je met zijn drieën in! 

 Verder heeft het plaatsje een van die hele oude 
kerkjes met van die ronde torentjes en een 
aquarium, maar dat past niet meer in de dag. 
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PLOUMANAC’H, 7 AUGUSTUS  

Vandaag is de laatste volle vakantiedag. Zo’n dag 
waarop je probeert nog een hele vakantie in één 
dag te proppen. Als eerste sleep Jan Kamp me 
mee naar Perros Guirec. Niet alleen voor 
flesvulling (zij blijven nog een paar dagen), maar 
ook om munten te kopen. Jan is een fanatiek 
verzamelaar.  

De manier waarop hij daarmee begonnen is, is 
een verhaal op zich. Hij zat voor een project in de 
bouw in Saoedi Arabië. Daar kreeg hij zijn toeslag 
betaald in riyal. Daar ze waren ingekwartierd gaf 
hij in feite niets uit, maar het geld meenemen 
mocht niet. En zelfs al had hij het gedaan, het 
leverde hier niets op. En dus ging hij naar de 
lokale markt en kocht daar oude zilveren munten 
“voor weinig”. Het was in de jaren dat er niet 
serieus werd gecontroleerd in vliegtuigen, zeker 
niet bij mensen van een bouwbedrijf, dus de 
munten gingen in de koffer mee naar huis. Daar 
ging het meeste “voor ietsje meer” van de hand, waardoor hij uiteindelijk zijn loon bijna wist 
te verdubbelen. En de mooiste hield hij zelf.  

Lange inleiding voor het feit dat ik word 
meegesleept naar het postkantoor om 100 
franc munten te kopen. Hij gaat er van uit dat ik 
aanmerkelijk beter geen frans spreek dan hij. 
Het lukt, en ik neem er nog maar één mee. 

De niet duikers willen we ook graag laten zien 
wat er onder water te zien is, en dus doen we 
een groepsexcursie naar het aquarium van 
Trégastel. Mooi uitgehouwen in de rotsen met 
er bovenop een heilige waar ik geen stukje 
brood voor over heb. 

Er kan een lang verhaal van gemaakt worden, 
maar hieronder is een pagina met foto’s. En 
daar gaan we nog even mee door. 

 Want we doen nog een duik, en inmiddels 
vinden we Ploumanac’h zo fantastisch dat we 
er rond het duiken rondhangen, en ook ’s 
avonds nog een keer gaan wandelen. Ook als 
“wiedergutmachung”. De zonen hebben 
bedacht dat als ze heel lang douchen ze vast 
niet hoeven afwassen.  
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Als ik het zat ben vertel ik dat we alvast gaan inpakken, en dat ik de kleren vast mee neem. 
Als blijkt dat ik de daad bij het woord voeg, en dat ze met een handdoek om de edele delen 
terug naar de tent moeten zijn 
de reacties “gemengd”. Maar 
goed, de wandeling maakt het 
goed. 

Je kan vanaf het strand 
bovenlangs over een pad naar de 
“echte” haven. Nelleke bedenkt 
dat bovenlangs met Esther in het 
wagentje comfortabel is.  

De jongens en ik gaan 
onderlangs, maar dan komt de 
vloed op. En die komt hard. Heel 
hard. Ik besluit dat ik eerst Wart 
op mijn schouders neem en 
veilig naar de kade breng waar ik hem heel & droog aflever.  

Merijn staat ondertussen te wachten op een rots. En de 
kade loopt vol met mensen die willen zien of het joch niet 
stiekem verzuipt in de vloed. Nu maak ik me geen zorgen, 
hij is een geweldige zwemmer, de hele actie is alleen 
ingezet om ze een soort van droog te houden. Dat lukt, 
enigszins tot teleurstelling van de toeristen. 

Als we terug zijn beginnen we alvast met serieuze 
voorbereidingen voor het vertrek morgen. Het is 
wonderbaarlijk dat we er steeds weer in slagen om alles in 
auto en bakkie te krijgen en dan (net) genoeg ruimte over 
te houden om er vijf mensen bij te frotten. 

Hieronder de laatste twee fotopagina’s van dit verhaal. 
Beide van Ploumanac’h, omdat van deze streek verreweg 

de meeste indruk op ons 
heeft gemaakt6. 

De eerste is over onze 
duikomgeving bij de 
boothelling, de tweede over 
de rotsen van de plaats.  

Het enige dat ons vandaag 
nog rest is dromen van de 
terugweg. Of 
nachtmerries???  

 
6 Wat ook mag blijken uit de vele vakantie verhalen uit de latere jaren. 
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NEDERLAND 

TREGASTEL – ZUID-BEIJERLAND, 8 AUGUSTUS 

We vertrekken zonder precies te weten of 
we naar huis gaan of dat we onderweg 
nog ergens gaan overnachten. Vooral 
rond Caen raken we de weg totaal de weg 
kwijt in de binnenlanden. We stoppen 
een paar keer bij een lucht, waar de 
kinderen kunnen uitrazen, maar 
uiteindelijk valt het besluit: we rijden in 
een keer door naar huis! 

Als we de klapkar de Jasmijnstraat in Zuid-
Beijerland inrijden ben ik af, op en kapot. 
Negenhonderd kilometer is op zich niet 
heel ver, maar met de Appie en het eerste stuk in Bretagne, waar je geen meter opschiet is, 
het een lange rit. Een hele lange rit. 

Als we binnenstappen ligt er een brief van 
“Sven”. Of ik morgen op sollicitatie 
gesprek wil komen. In Apeldoorn, om 10 
uur.  

Ik besluit naar bed te gaan en alleen naar 
Apeldoorn af te reizen als we vanzelf wakker 
worden. 

Het was een 
vakantie met veel 
spannende en 
onverwachte 
dingen. Aan 
Bretagne hebben 
we een tic over gehouden. 

En soms waren kleine dingen in de tent ineens 
een geweldig avontuur waar je eindeloos na 
kon kijken!  
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HOE HET VERDER GING 

En ja, ik ben bijna op tijd wakker 
geworden. Zonder bakkie kan je veel 
harder rijden, zodat ik niet eens heel 
veel te laat was. Gelukkig liep het vorige 
gesprek uit en waren de heren Ceelie en 
Egmond bereid om nog met me in 
gesprek te gaan…. 

Bijna dertig jaar later ga ik er met 
pensioen…. 

 

DISCLAIMER 

Het is best deprimerend als de foto’s 
die je zo zorgvuldig in een album hebt 
gepakt langs komen zeilen als je het 
boek nog eens uit de kast haalt. En 
vastplakken kan wel, maar 
verkleuring en vlekken poets je niet 
weg. 

Minstens zo erg zijn de fotokopieën 
die na jaren aan elkaar blijven 
plakken. 

En ook de gidsen waar we tijdens de 
vakantie onze kennis uit haalden 
kunnen in feit weg. 

En zo is in 2019 begonnen aan het 
digitaliseren van het album. De 
verzameling was toch al niet 
geweldig, door de drukte met studie en solliciteren was de info 

niet heel duidelijk. Bovendien is in 1989 zelf geen verhaal geschreven. Een eerste 
verslaglegging is uit de 2e helft van de 90’er jaren, geschreven voor de duikvereniging, dat is 
nog een soort van betrouwbaar.  

Alles wat verder is langsgekomen heeft dus een laag werkelijkheidsgehalte7. Maar hopelijk 
was het leuk om (nog) eens te bekijken.  

  

 
7 met name de tekst over het Prehistorie Park, waarvoor we gelukkig kunnen verwijzen naar het Syndicaat der 
Initiatieven. 
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BIJLAGEN: 

DE ROUTE 

 


