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Voorwoord 
Het aantal keren dat we in Bretagne zijn geweest zal rond de 25 liggen. Wat Parijs betreft is 

dat voor Nelleke minder, maar voor mij is het na 17 jaar internationaal werken met het IEA 

in Parijs niet meer te tellen. 

Maar een uitgebreid verslag van Parijs is nooit geschreven, en een half verhaal doen we niet. 

Dus hier een vakantieverslag over een trip naar Bretagne en Parijs. En niet zo maar één.  

We zijn 40 jaar getrouwd. Na het 

huwelijk zijn we naar Parijs 

gegaan als huwelijksreis. Hoe 

traditioneel kan je wezen. En we 

hebben elkaar beloofd dat we 

elke vijf jaar terug zouden gaan 

naar de stad van het licht. Daar is 

geen hout van terecht gekomen. 

Zeggen en schrijven 1 keer is het 

gelukt (1983). Alle andere 

bezoeken aan Parijs waren toeval 

(het lag op de vakantieroute) of er 

was een andere aanleiding (zoals 

leuke beelden op de Champs 

Elysees. 

Nu dus, na 40 jaar, alsnog. Met terugblik naar de eerste reizen en andere nostalgie. Maar 

eerst Bretagne…. en zo….  

Disclaimer 
Dit verhaal lijdt onder Alzheimer light en, bovenal, mijn niet in te tomen fantasie. Relaties 

met de werkelijkheid zijn toeval. 

Een goed voorbeeld is Barry. Die bestaat niet. Of toch? 
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Tiel - Tracy Bocage - 21 april 
Inmiddels ben ik op het punt gekomen dat ik werk een overgewaardeerde activiteit vind. 

Niet dat ik er de pest aan heb, maar 

het kost gewoon te veel vrije tijd. En 

dus heb ik een extra vrije dag 

genomen, zodat we in twee dagen 

naar Ploumanac’h kunnen rijden, net 

als de vorige keer in 2014. 

We hebben lang lopen dubben, maar 

omdat we ook naar Parijs gaan is de 

keuze gevallen op een landelijk 

Normandisch gebied even voorbij 

Caen, om precies te zijn Tracy-

Brocage. 

We rijden kwart voor zes weg, het is al druk op de weg. Even voor Antwerpen stuurt tom2 

ons zelfs van de snelweg, om een ongeluk te omzeilen. Na Antwerpen wordt het rustig zodat 

we op tijd eindigen bij “De Kikkers” bij Abbéville. 

Langs de betaalde snelwegen zijn goed uitgeruste 

parkeerplaatsen. Een echte topper is L’aire de Baie 

de Somme. Vanwege de kikkers in de speeltuin 

kortweg de “Lucht van de Kikkers” genoemd. Goed 

voor een kop koffie en een croissant, een wandeling 

door de gebied achter de parkeerplaats met vijvers 

met karpers, vogels en konijnen. Dus goed om even 

uit te rusten. En om te tanken, wat stom is, want 

langs de snelweg is tanken veel duurder dan even er 

naast. 

Daarna is het in één ruk over de Ponte de 

Normandie via Caen naar Tracy-Bocage. Daar is 

helemaal niets. Geen enkele reisgids meldt het en 

het enige opmerkelijke is de kerk uit de 13e tot 15e 

eeuw, gebouwd in de bouwstijl van “Pays Bocan”. 

Vele kerken hebben een naam: Notre Dame, 

St.Pauls, St Guirec.  

Helaas hebben de bewoners van het dorp geen heilige voortgebracht en zijn ze nooit ver 

genoeg van het dorp geweest om er één te ontmoeten. Na acht eeuwen heet het gebouw 

dan ook nog steeds “de kerk”. 
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Waarom dan toch 700 kilometer rijden naar Tracy-Bocage in het land van de bocages, de 

heggetjes? Simpel, hier ligt Le Manoir de Queue du Renard, een herenhuis uit de 18e eeuw. 

Ze verhuren er kamers, volgens zeggen is het ontbijt er uitstekend en dit alles voor weinig. 

We komen er voor in de middag aan. Formeel zijn we pas om 16:00 welkom, maar wie houdt 

ons tegen? Dus we steken ons 

hoofd om de hoek en worden 

opgevangen door een vrouw die 

zegt dat we pas later worden 

verwacht, maar dat ze het wel 

binnen 5 minuten kan regelen. 

En dus hebben we na 5 minuten 

de eenvoudige kamer, althans 

volgens booking.com. Dat zal, 

maar er staat een goed bed, er is 

ruimte en er is een werktafeltje. 

Eigen douche en toilet, dus 

prima. 

De weg van Le Manoir naar Tracy is onverhard en ongeveer een kilometer. Een kilometer 

recht uit lijkt heel saai, maar het heuvellandschap van Pays Bocan is heel liefelijk, met op dit 

moment de hel geel bloeiende velden mosterdzaad. Langs de weg staan de meest prachtige 

bloemen zoals de sleutelbloem en orchideeën. En ook hier weer veel vogels, waaronder 

verschillende mezen en puttertjes. 

Het dorp blijkt, naast de kerk, 

ook een artiest te hebben. Hij 

schildert de kerk. 

Bij gebrek aan keuze, maar ook 

omdat het een mooi gebouw 

is, bezoeken we het kerkhof en 

de kerk. Nelleke vindt het graf 

van een dode vrachtrijder, en 

verder kunnen de we kerk ook 

van binnen bekijken. Kortom 

een geslaagde excursie, maar 

wel wat kort. 

Pays Bocan is niet nieuw voor ons, in het verleden kampeerden we wel eens in Cahagnes, 

dat zeven kilometer verder ligt en in die jaren meedeed aan de wedstrijd om de lelijkste 

camping van Frankrijk. Zo hebben we er nog eens het toiletgebouw open moeten schroeven 

om aan water en stroom te komen. 

 Het ligt ver genoeg buiten Cahagnes om er geen last van te hebben, want die plaats is, to 

quote dochter Esther, “lilluk” en heeft geen fraai oud kerkje. De flora rond de camping was 

altijd waanzinnig, dus een tweede wandeling daar lijkt wel wat. 
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Enerzijds valt 

het tegen, de 

camping is nu 

“echt” met een 

hek en sta-

caravans. Er 

zijn gelukkig 

nog voldoende 

wandelpaden 

over, dus we 

maken een 

hele leuke 

tocht met 

velden waar 

orchideeën als 

onkruid staan, 

en verder nog van alles, waaronder aronskelken en veel varens. En een rode vogel met een 

zwarte kop. We zoeken hem op1. 

Daarna is de dag wel om. We 

rijden naar Villers-Bocage, 

een behoorlijk dorp met 

verschillende winkels, cafés 

en restaurants. Daar 

eindigen we bij een Italiaan, 

met een acceptabele prijs-

kwaliteitverhouding. Hij is 

erg goedkoop. 

  

                                                      
1 Goudvink 
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Tracy-Bocage naar Ploumanac’h - 22 april 
 De laatste 300 kilometer rijden we, na een zeer rustige start en een uitstekend ontbijt, in 

korte tijd. We nemen afscheid van onze gastvrouw en vertellen dat terugkeer een zeer 

serieuze optie is. 

In Lannion stoppen we alvast bij de Géant 

om inkopen te doen. Een bezoek aan een 

supermarkt doe je hier niet zomaar. 

Eindeloze paden met producten die we in 

Nederland niet kunnen krijgen en nodig 

aangevuld moeten worden. 

Als we uiteindelijk even voor twee uur bij 

de camping komen, staan John en Sanne 

en Maurice al voor de poort. Ze mogen er 

nog niet in. Dat is nieuw. Nooit eerder 

heeft de beheerder van Camping West in 

Ploumanac’h een gast laten wachten.  

In de twintig jaar dat we er nu 

komen heb ik dus één ding nooit 

gedaan, en dat is wachten voor de 

poort. Dus we rijden het terrein op 

waar een grijze duif ons probeert te 

negeren. Laten we hem Barry2 

noemen. Het bijbehorende 

vrouwsmens komt op ons af. We 

zijn te vroeg, we mogen pas over vijf 

minuten het terrein op. 

Die vijf minuten kunnen we 

besteden aan administratie vind ik 

en de auto kijkt of er voorlopig genoeg 

gereden is. Mijn klaarblijkelijke weigering 

om voor het hek in de rij te gaan staan 

leidt tot actie. Mevrouw Barry begint ons 

in te schrijven. Of we direct € 80 voor de 

schoonmaak willen betalen, en € 300 borg 

en afrekenen natuurlijk. Schoonmaken 

kunnen we zelf wel, maar verder zit er 

niets anders op dan het plastic te trekken. 

                                                      
2 Naast “de zuivere wetenschap” vullen we ook internet recensies in. Deze keer hebben we in de bijlage een 
uitgebreidere compilatie van internet beoordelingen opgenomen. 

En van het internet over  Barry: 

La piscine de l'établissement est indiqué comme 

chauffée mais à 24° pas plus !, Peut être que c'est 

pour éviter que les enfants s'y baigne, car le gérant 

ne semble pas supporter le bruit des enfants 

jouant dans la piscine, et le fait remarquer d'une 

façon plutôt désagréable, limite insultante ! 
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Internet is zeker een mogelijkheid, per apparaat kost het €1 per dag. De uitbaters van 

Camping West verlenen geen service, en rekenen verder een euro per bonnetje om het naar 

de andere kant van de toonbank te schuiven, zodat je voor €8 een week rechten hebt. 

Eigenlijk moet ik zeggen dat ze echt, heus helemaal geen service verlenen. Want een 

versterker voor de WiFi kan er niet af, zodat Sanne, John en Maurice de hele week rond het 

huisje van Barry zitten voor ontvangst. Wij hebben mazzel, we zitten iets dichterbij. Dat 

betekent regelmatig inloggen, maar verder een trage, maar redelijke verbinding.  

Het huisje is groot en goed, 

maar voor we zijn uitgepakt 

staat Barry voor het huisje te 

blaten. Hij blijkt geen 

handen te hebben maar 

alleen klauwtjes en vingers. 

Met de vingers wijst hij naar 

de buitenlamp. Die staat 

aan. “C’est incroyable” zegt 

hij, kennelijk heel boos. 

Geen idee wie het licht heeft 

aangezet, maar hij doet het. 

En de nietsvermoedende 

Nelleke mag de boosheid van de frustraat opvangen. 

Inmiddels zijn ook Les Prenens gearriveerd met zijn zessen. Beryl is met Thomas de Oudere 

en Thomas, de voormalige klein-Preen (TVKP), is met Naomi. Ook hebben ze Ilse en Rudy 

met zich meegesleept (en die weer hun beide zoons). Het zijn hun achterburen, waarbij Rudy 

Zuid-Afrikaan is/was. Een gezellig stel dat je er zeker bij kan hebben. 

The Young Folk besluiten te 

starten met een wandeling in 

de kloof achter de camping. 

Via het hekje op het terrein 

gaat dat al 17 jaar goed. Deze 

keer niet. Barry komt 

onmiddellijk verhaal halen. 

“C’est incroyable” zegt het 

vingertje, ze hebben het slot 

geforceerd. Thomas VKP stelt 

terecht vast dat als hij iets 

forceert het daarna stuk is. En 

niet een beetje maar echt 

geheel en al kapot. Het feit dat 

het puike hekje er nog in al zijn glorie staat bewijst dat het open/van slot was. Daar het 

humeur van Barry maar één stand heeft verandert er verder niet. “C’est incroyable!!!” 
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Maurice en ik besluiten een verkenningsduik te maken achter camping “le Ranolien”, wat al 

sinds jaar en dag wordt aangeduid als “achter de Ranelien”. Het is een goede start. 

Ploumanac’h - 23 april 
De dag begint een beetje 

teleurstellend. De bakker van het 

dorp is er mee gestopt. De U 

supermarkt blijkt inmiddels een 

“Atelier de Pain” te hebben waardoor 

de hele dag goed brood beschikbaar 

is. 

Ons vulstation is er nog wel, maar de 

openingstijden zijn korter geworden, 

zodat het lastig wordt om er te 

vullen. We worden wel weer van 

harte welkom geheten, en er wordt gevraagd hoe het met de camping gaat. Ik blijf neutraal 

en zeg dat ik het nog steeds jammer vind dat Jean-Michel en Beatrice de camping hebben 

verkocht. Er wordt niet doorgevraagd, maar ik krijg wel onmiddellijk advies over andere hele 

leuke campings in de buurt. In Perros-Guirec weet iedereen alles van elkaar 😊 

Na de duik- en vulexercitie, en natuurlijk na haptijd, is het moment daar om een 

wandelingetje te gaan maken. Via de getijdenmolen en de haven lopen we via het 

douanepad naar de baai van St. Guirec, 

een van de meest indrukwekkende 

wandelingen die je in de buurt kan 

maken. In de baai staat het kerkje open, 

dus het grootste deel van de toeristische 

hoogtepunten hebben we na afloop 

gehad, zeker omdat we op de terugweg 

de feunteun (oude wasplaats) en het 

beeldenpark nog passeren. Dat laatste 

wordt in cultuur gebracht met perkjes en 

paden, wat natuurlijk heel jammer is. 

’s Avonds werpt Rudy zich als goed Zuid-Afrikaan op de braai. Weliswaar zonder skotel, maar 

het resultaat is er niet minder op. 

Alles bij elkaar een 

leuke dag met als 

hoogtepunt toch de 

duik met hondshaai, 

sidderrog en zeehond. 
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Bretagne onder water 
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Ploumanac’h en La Clarté – 24 April  
Over deze dag valt weinig te melden. We maken twee duiken, en die zijn voortreffelijk. Bij de 

eerste doet Thomas VKP een stukje mee, maar hij is helaas te benauwd.  

Nelleke ontdekt dat de knop van de buitenlamp tegengesteld werkt aan de andere 

lichtknoppen. Ze merkt dat vooral omdat, net nadat zij binnen alle licht heeft uitgedaan, er 

weer een vingertje staat te wijzen van Barry, die weer aan het incroyablen is en zich afvraagt 

of we de hele nacht het licht hebben laten branden. Ik ben er helaas niet bij, maar stel later 

voor 5 euro onder de lamp te plakken, zodat we hem 14 dagen kunnen laten branden. 

Als we in de buurt zijn 

wendt hij zich consequent 

af. Het concept in de 

reisbranche dat je gast 

bent begrijpt hij niet, 

evenals de gewoonte dat 

je elkaar groet. 

We eindigen na het eten 

met een rondje door/over 

La Clarté. Het dorpje zelf 

heb je sneller gezien dan 

dat je de naam uitspreekt, 

maar de heuvel in het 

dorp biedt een fantastisch uitzicht over de omgeving en dan nog met een prachtige 

ondergaande zon en orchideeën in het gras. Op weg naar de heuvel kom je eerst naast de 

camping “de dichtersrots” tegen. Dit jaar is het Thomas VKP die de traditie eer aan doet, en 

Eminem citeert. Wij proberen met “Lily, Rosemary & the Jack of Hearts3” het geheel naar 

nobelprijsniveau te tillen, maar falen jammerlijk. Alleen het laatste couplet kunnen we nog 

redelijk citeren:  

 

Maar ook hier zaten behoorlijke missers in. Inmiddels hebben we besloten never nooit meer 

naar “West” terug te gaan, dus een betere versie zit er van ons in de toekomst ook niet in. 

                                                      
3 By Bob Dylan 

The next day was hanging day, the sky was overcast and black 
Big Jim lay covered up, killed by a penknife in the back.  

The hanging judge was sober, he hadn’t had a drink. 
And Rosemary on the gallows, she didn’t even blink 

The only person on the scene missing was the Jack of Hearts. 
The cabaret was empty now a sign said “Closed for repair” 

Lily had already taken all of the dye out of her hair 
She was thinking about her father who she very rarely saw 

Thinking about Rosemary and thinking about the law 

But most of all she was thinking about the Jack of Hearts. 
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Boven La Clarté is het genieten van het uitzicht en de flora. Met een bocht lopen we terug 

naar de camping, waar een waakpaard in het weekend toeziet op over het terrein van Thomas 

en zoon. Niet die twee van ons, maar die van de buren. Het is verwarrend. 

Ploumanac’h en Île Grande – 25 April 
Beryl heeft geïnformeerd of wij iets weten van het Marais de Quellen. Mijn antwoord is ja, 

het ligt tegenover het Île Grande 

(Enez Veur voor Asterix lezers) 

en we kunnen er zo heen. Voor 

Nelleke is dat niet overzichtelijk 

genoeg. Met wat gegoogle komt 

ze bij de site van Visorando, die 

ons een wandeling van 7,9 

kilometer voorzet. Met zijn 

zevenen gaan we naar het 

vertrekpunt. Oscar en Marion 

weten hun buren ervan te 

overtuigen dat het “altijd” 

regent op Île-Grande en zeker als wij in de buurt zijn. Meegaan is dus dom, en vragen om 

natte narigheid. We begrijpen verder dat de tijdsaanduiding van Naomi een half uur achter 

loopt bij GMT+1, dus ook TVKP en zij blijven achter. 

De internet route blijkt niet helemaal duidelijk, en als je hem echt wilt lopen heb je een 

Bretonschaar nodig om door allerlei hekken te komen, maar uit eindelijk maken we een 

prachtige wandeling, deels over Île Grande, met wat wrakjes en mooie slikken. Daarbij lopen 

we ergens vast op een schiereilandje. De anderen draaien om, maar ik besluit dat, zolang er 

een wandelpad is, er ook een route is. Ik heb uiteraard gelijk, al moet ik toegeven dat 

hiervoor wel een gesprek met een tuinier nodig was, die daarna wat hekken ontsloot om me 

via zijn achtertuin naar zijn oprit te laten lopen. Dit maakt allemaal niet uit, want het is, in 

tegenstelling tot wat de “half leeg” soort mensen geloven, prachtig weer, waarbij een beetje 

omlopen niet erg is. 

De route loopt verder voor een deel gelijk met een wandeling langs de prehistorie, waarbij 

we Beryl en de resterende Thomas uitdagen tot toelichting, want ze studeren geschiedenis. 

Dat levert aardige details op, hoewel niet bij wat we zien. Zij blijken historici en geen pre-

historici (terwijl ze wel weer pre-masters doen). 

In ieder geval zijn ook voor ons menhirs en hunebedden prachtig, tenslotte zijn we allen 

afgestudeerd in Asterix. 

Als we na een tijdje ook het moerasgebied met zijn wilde paarden hebben gehad, en-passant 

nog een kerkje en een feunteun fotograferend, wordt de 7, 9 kilometer stug overschreden. 

Terug bij de auto is er dan ook een stevige behoefte aan voedsel en koffie, die we scoren op 

een bloedheet, zonovergoten terras op Enez Veur. De koffie is koffie, maar de crèpe au 

chocolade is prima. 
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Het is inmiddels wel gaan waaien en dus besluiten we niet te duiken, de golven zien er iets te 

vrolijk uit. Op de camping zijn er inmiddels weer nieuwe Barry-aanvaringen geweest, zoals 

kinderen in het speeltuintje (incroyable) waarbij ze via het verkeerde hekje zijn binnen 

gekomen (tres incroyable) en Marion ze niet keurig heeft opgevoed (beaucoup plus tres 

incroyable, in ieder geval voor Barry). 

Rudi gaat door een plastic stoel, waarbij we diep medelijden tonen. Niet voor de schrik, 

maar voor de €300 borg die hij nu zeker kwijt is 😊. Mijn voorstel om gewoon over de hele 

camping alle stoeltjes te herverdelen wordt afgewezen, maar de “Rudi-stoel” eindigt wel 

elders op de camping. 

Wij mijden de discussie, want je wordt er niet vrolijker van. Maar als me wordt verteld dat ik 

moet douchen met open raam en licht aan, omdat er anders te veel damp in de caravan 

komt (de afzuiger is over het licht geschakeld), vinden we dat we ook maar eens moeten 

mauwen. Ik ga verhaal halen voor de koelkast die niet zo goed sluit. Mevrouw Barry schiet 

direct in de excuses stand. Deze is gekocht via internet en doet het niet goed. Ach, zeg ik 

vals: jullie hebben alles strak geregeld, dus ik dacht dat we het maar moeten zeggen. 

Verder kan je niet over de camping lopen, of je treft wel ergens John of Sanne aan. Niet dat 

dit onaangenaam is, maar als al gezegd doen ze dat om ergens wifi te ontvangen, want dat 

recht hebben ze aangeschaft. 

Ploumanac’h en Tonquedec – 26 April 
De nummers 819830 en 07738 ken ik inmiddels uit mijn hoofd, want internetten betekent 

ook bij ons een permanente staat van opnieuw inloggen. 

Daarnaast begint de 

ochtend met brood halen bij 

de Super U en zijn Atelier de 

Pain. Naast deze winkel zit 

Mr. Bricolage, waar een 

vulstation in te vinden is. 

Niet zo gezellig als in Perros-

Guirec, maar wel dichtbij en 

met de optie om Nitrox te 

vullen. Tenmiste, als de baas 

er is, de anderen mogen 

alleen perslucht vullen. En de man is niet voor niet baas geworden, hij laat zich de hele week 

niet zien. 

Daarna is het tijd voor een duik bij de boothelling. John haakt af als zijn lamp het begeeft en 

dus gaan Maurice en ik iets meer de diepte in, langs mooie gorgonen en kokerwormen. 

Daarna gaan Maurice en ik naar het kasteel van Tonquédec. Les Prenens en Les Voisins de 

Ursem zijn ook die kant uit, want les enfants des Voisins willen een kasteel in en de anderen 

een blokje rond het kasteel. We spreken af bij het kasteel. 
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Wij zijn iets verlaat, omdat we in het plaatsje Tonquédec de kerk fotograferen. Ondanks dat 

we strikt op Naomi-tijd zitten zien 

we alleen nog auto’s, dus we 

besluiten samen een stuk langs de 

rivier en rond het kasteel te lopen. 

Met de telelens zien we nog hoe 

een historicus historisch 

verantwoord op een kanteel zit. 

Men blijkt toch en-masse het 

kasteel bestormd te hebben. 

Na een niet te lange, maar door de 

hoogteverschillen toch stevige 

tippel geven we weer gas, slechts even afgeremd door overstekende kuddes koeien en een 

fotosessie bij een volgende oude kapel. 

Daarna is het weer duiktijd, nu bij de Ranolien. John haakt weer af, en hij heeft niet helemaal 

ongelijk, de branding is stevig. Met wat geworstel en steun van Maurice blijkt het toch goed 

te doen. Na afloop is het laat, en besluiten Nelleke en ik te eten bij Le Mao, een populair 

restaurant in de plaats, dat alleen nog steeds de creditkaart niet heeft ontdekt. 

We moeten wel uitleggen 

dat het hier niet gaat om 

een Chinees restaurant, 

maar over een restaurant 

dat een granieten beeld in 

de vorm van een Chinees 

heeft gekocht, en daar het 

restaurant naar heeft 

genoemd.  

Ook dit was weer een 

mooie dag. 

Marion heeft trouwens 

vandaag een glas 

gebroken. Ze stapt er mee naar het directoraat van de camping, die haar direct vertellen dat 

ze nieuwe dient aan te schaffen. Daar zit enige logica in, want de borg heeft ze weten te 

vermijden, maar zoals de Fransen al zeggen “C’est la tone, qui fait la musique”. 

Ploumanac’h, Treguier en Le Gouffre – 27 april 
Het is koningsdag. Ik zou mijn pak dus binnenste buiten aan moeten trekken, daar de 

binnenkant oranje is. Ik wil de vis niet afschrikken, want vandaag duiken Maurice en ik met 

Beryl. Bovendien zit mijn pak “goed aangesloten” dus de rits binnenste buiten dicht krijgen is 

eigenlijk geen optie 😊. De duik verloopt uitstekend, dus iedereen blij.  
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De foto’s uit Nederland laat zien dat ze dit jaar weer massaal “Marktplaats Analoog” doen en 

vermomd gaan. Het ziet er vrolijk uit. 

Nelleke, Maurice en ik 

besluiten de middag weer 

wandelend door de 

brengen. Eerst een stad, en 

dan weer een kustgebied. 

De anderen besluiten tot 

uitrusten (maar maken dat 

ook niet waar).  

De plaats wordt Tréguier. 

De logica er achter is 

simpel, het ligt op de route 

naar het natuurgebied waar 

we willen wandelen en het 

is een typische Bretonse kustplaats. Het heeft een “theater” met een boog. Eigenlijk is het 

een oude kerk, maar men heeft hier kerk genoeg, dus het gebouw wordt nu gebruikt voor 

algemeen nut, met een indrukwekkend uiterlijk. Verder zijn er veel vakwerkhuizen en er is 

de gedeclasseerde kathedraal van Tugdual, genoemd naar de eerste heilige van betekenis 

van de plaats. Vele eeuwen van bouw, verbouw, brand, herbouw en opnieuw in de verf 

zetten hebben een imposant gebouw opgeleverd met een prachtig graf voor de tweede 

heilige van betekenis, de priester-advocaat St. Yves die in 1303 in Bretagne overleed. Heel 

mooi zijn ook de gebrandschilderde ramen 

die, in lijn met het aantal verbouwingen, 

sterk verschillen. 

In het plaatsje zijn ook nog verschillende 

beelden te zien, waarbij het beeld van een 

treurende vrouw (nav de 

oorlogsslachtoffers) de meeste indruk 

maakt. 

We beloven Maurice nog een tweede maffe 

kerk, La Chapelle Saint Gonéry (uit de XIe, 

XVe en XVIe eeuw) in Plougrescant. Alleen al 

vanwege de absurde kerktoren is die de 

moeite waard. Bovendien is de binnenkant 

mooi opgeschilderd met beelden van Adam 

en Eva. Ik meen van de toeziend bewaker te begrijpen dat het 6e eeuws is, maar het 

historisch genootschap op de camping wijst dat af. Er is te veel uitdrukking op de gezichten. 

Als echte wetenschappers wordt dit de volgende dag gecontroleerd en jawel ik zit er 1000 

jaar naast. Maar men is het met ons eens dat het mooi is. En de toren scheef. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal
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Vervolgens rijden we door naar Le Gouffre. Het is extreem laag water en heel goed zicht. We 

kunnen zelfs les Sept-Îles in de verte zien liggen. De rotsformaties doen in schoonheid weinig 

onder voor Ploumanac’h en ook hier fluiten de vogels. Dat klinkt simpel, maar in dit deel van 

Frankrijk is dat een serieuze zaak. 

Nadat we Maurice hebben 

afgezet op de camping 

rijden Nelleke en ik nog 

even naar (It is) E. LeClerc, 

de grote hypermarché. Tot 

mijn genoegen constateer ik 

dat de CD niet helemaal 

dood is en dat er nog steeds 

nieuwe Keltische muziek 

wordt uitgebracht. Met 9 

CD’s ga ik tevreden naar 

buiten. Verder is het vooral voorraden aanvullen en crevettes scoren, die gebakken en 

voorzien van aioli prima smaken. 

Dit is wel het moment om weer eens stil de staan bij “De Franse Kassa”. Afrekenen heeft 

tijdens ons leven een revolutie doorgemaakt, van winkeliers die met de hand opschreven 

wat je kocht en er een 

bedrag achter zetten, via 

de lopende band met losse 

kassa’s naar de lopende 

band met automatische 

scanning en, in geval van 

groenten, wegen en 

prijsbepalen. Kortingen 

worden ingelezen, waarbij 

je soms nog de 

kortingscode op je telefoon 

moet laten zien. 

Hoe is dat in Frankrijk? De 

technologie loopt hier niet achter. Van de Fransen kan dat niet worden gezegd. Ook hier zie 

je wel ontwikkelingen, maar toch. Om maar wat te noemen. 

De zelfscan heeft zijn entree gedaan, maar is alleen voor Fransen met een Franse Card Bleu. 

Hetzelfde geldt voor contactloos betalen. Tot 20 € werkt dat goed, maar daarboven moet je 

toch eerst weer je kaart in de gleuf frommelen. Een doorbraak is er op het gebied van de 

Franse franc. Sinds kort wordt het bedrag niet meer in deze eenheid aangegeven en 

vervolgens omgerekend. Het afreken echter…. 

De gemiddelde Frans m/v wacht tot alle boodschappen over de band zijn, en pakt ze 

vervolgens keurig en op het gemak in. Daarna kijkt hij/zij enkele seconde verdwaasd naar de 
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kassière. Inmiddels weten we dat ze zich wel realiseren dat ze moeten betalen, de wachttijd 

gaat om te bepalen hoe: 

• Is het bedrag zo laag dat het contactloos kan? 

• Is het mapje met de contactloze kaart wel meegenomen? 

• Is het meer dan 20 € en gebruiken we de kaart toch? 

• Nemen we de debetkaart van de winkel die we bezoeken? En staat daar voldoende 

op? 

• Betalen we cash? 

• Pakken we een willekeurige creditkaart? 

• Schrijven we een check uit? 

• Splitsen we het bedrag en gebruiken we verschillende methodes? 

Bijna zonder uitzondering wordt dit gevolgd door een gesprek met de kassière over 

bedragen, om een gefundeerde mening over de te volgende actie te vormen. Met pech 

wordt vervolgens besloten 

tot een check voor een 

afgerond bedrag na korting, 

en bijbetaling van de rest in 

cash. De cheques, die 

sommigen zich misschien 

nog herinneren uit 

grootvaders tijd kunnen niet 

in de portemonnee. Dus 

verschijnen er dan één à 

twee mapjes voor 

kortingskaart en ID, het 

mapje met cheques en de 

portemonnee, tenzij het muntgeld los in de zak wordt bewaard, want dan ben je helemaal 

de klos. 

En de kassière (v)? Die probeert ondertussen de beveiligingsmiddelen te verwijderen, 

klantenkaarten te verkopen, hangers voor kleding terug hangen en alle andere 

werkzaamheden die van 

haar verwacht mogen 

worden. En tot slot 

verblijdt ze je met een 

meter kassabon waar op 

de achterkant korting 

staat voor de volgende 

keer voor een product dat 

je onder geen voorwaarde 

wilt hebben. Nu, daar zeg 

je wel blij “Et bonne 

journée a vous” tegen.  
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Ja, wie rustig het leven van de Frans in het wild wil bestuderen moet gewoon een keer in de 

rij van een kassa geen staan en daar oefenen in Zen en onthaasten. 

Op de camping heeft zich inmiddels de volgende episode van The Barry Story afgespeeld. 

Een vorige campingeigenaar, laten we hem Jean-Michele noemen, is begonnen met 

afvalscheiding. Op een paar plekken op de camping stonden bakken voor de verschillende 

afvalstromen en hij werkte hard mee door het geven van voorlichting en het goede 

voorbeeld. 

Barry cs. hebben de stations opgeruimd en achter het kantoor een nette déchetterie 

neergezet. Bovendien krijgt iedereen een stevige plastic tas met als opschrift “gij zult afval 

scheiden”. Thuis hebben we een scheidingsstationnetje staan waardoor we zo’n negen 

stromen scheiden4. Ook de anderen zijn dit gewend. Alleen is “een vuilnisbak” en “een 

plastic tas” dan niet genoeg. Wat weer leidt tot een schreeuwende Barry die niet snapt dat 

die domme Hollanders niet snappen dat in de plastic bak alleen lege flessen horen, dat glas 

apart gaat en dat de rest ongesorteerd in de bak “overige” moet. En als eerder is Marion 

weer de klos. 

Hij gaat zelfs zover dat hij zakken open scheurt. We wensen hem succes. Als hij over 10 jaar 

ons niveau haalt zouden we verder praten, ware het niet dat we vanaf overmorgen hier 

voorgoed weg zijn (De rest van het Lament de Barry staat in een bijlage). 

Ploumanac’h en Le Yaudet (Ar Yeoded) – 28 April 
De laatste dag begint als altijd met het scoren van brood bij de Super U. Naast het pand is de 

Indiër Seenu bezig een bootje te maken. Nu is het maken van bootjes in Bretagne een 

veelvoorkomend en respectabel bedrijf, wat bij de lokale bevolking in hoge achting staat. 

Ook de poging van Seenu kan er mee door. Niet dat men het hem kwalijk neemt dat hij niet 

in Breiz geboren en getogen is, de “het kan er mee door” ligt aan de materiaalkeuze. Seenu 

slaat zijn figuur uit steen. En hoewel ook de heilige St. Guirec volgens overlevering op de kust 

van Ploumanac’h is geland in 

een stenen boot, hebben de 

Galliërs een gezond 

wantrouwen tegen deze 

materiaalkeuze. 

Als liefhebber van beeldende 

kunst bekijk ik het geheel van 

dichterbij. Vanuit de juiste hoek 

ziet het er al schitterend uit. En 

vanuit die hoek valt het oog op 

reclame, en wel voor de Vallée 

des Saints. Een verschijnsel met 

veel beelden, waar Seenu ook 

                                                      
4 Algemeen afval, papier, organisch afval, plastic, batterijen, glas, metaal, tempex/hardplastic en chemisch 
afval. 
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aan meegewerkt heeft met een bootje met St-Guirec. Ik maak maar een foto van de 

gegevens. Wie weet. 

Ondertussen is er een scherf uit een glas getikt. Dat wordt betalen, maar ik denk dat dit het 

moment is “to return the 

favour” als het gaat om het 

verpesten van iemands 

humeur. Het kan soms zo 

tegenvallen. Eerst Barry maar, 

want die wil ik graag een 

stevige geestelijke oorveeg 

geven voor zijn gezeik. Hij kijkt 

naar het glas en zegt vriendelijk 

“gooi maar in de glasbak”. 

Nu lijkt dat leuk, maar overal in 

de caravan hangen 

voorschriften, en een ervan is 

héél duidelijk. Breuk etc. dient binnen 24 uur bij het kampmanagement gemeld te worden. 

Na wat zoeken vind ik Mevrouw Barry in een schuurtje. Ik toon het glas en vraag waar ik een 

vervangende kan kopen. Ze kijkt er naar en zegt “Ach, dat gebeurt en stelt niets voor. Geef 

maar hier, dan gooi ik hem wel weg”. Tja, en dan ben ik zelfs uitgepraat. 

Na een laatste duik, waarbij een zeehond andermaal in de vinnen van Maurice bijt en een 

lunch is het tijd voor nog een wandeling. John kent Le Yaudet ook, dus we besluiten 

gezamenlijk dat dit wel een aardige afscheidswandeling is. En dat we stoppen bij foto opts 

onderweg. De eerste is Ploulech, waar we de buitenkant van de Bretonse kerk al vaak 

hebben gefotografeerd. Nu is ook de binnenkant aan de beurt, want men duidelijk is 

vergeten de zaak af te sluiten. De naïeve beelden, het glas in lood en het helblauwe plafond 

zijn zeker de moeite. De 

calvaire5 voor de kerk is 

verwoestend lelijk. Bij de 

restauratie moet die net 

buiten de begroting 

gevallen zijn, 

Dan is Le Yaudet aan de 

beurt. Eerst de molen, en 

daarna de rondwandeling. 

De punt wordt aan de ene 

kant begrensd door Le 

Leguer, een estuarium dat 

doorloopt tot in Lannion. 

                                                      
5 Een calvaire is een Bretons granieten kruis, dat buiten de kerk staat. Op/aan het kruis zitten vaak meerdere 
beelden. 
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Aan de andere kant is er een stevige inham in het land. De punt wordt sinds de prehistorie 

bewoont. Eerst de Kelten, met hun cirkelvormige vestiging, vervolgens de Romeinen met 

een kampement, en uiteindelijk Franse douaneambtenaren. Daar tussendoor moest 

natuurlijk aan godsdienst worden gedaan, en aan de was. Voor het laatste is er een 

feunteun. Het kerkje is goed voor het religieuze deel. De oud Keltische vruchtbaarheidsgodin 

is, als zo vaak, overgenomen door de lokale Christenen die er een Maria te bed van hebben 

gemaakt. 

De lage waterstand is een attractie op zich. Zowel de gestrande bootjes als de mensen die 

aan het scharrelen zijn naar schelpdieren en naar wormen om mee te vissen. Als de vloed 

opkomt blijken het allemaal 

kenners: binnen een mum van tijd 

staat iedereen weer op een hoger 

deel van de baai.  

Op de terugweg slaan we nog wat 

chocolade en shampoo in en dan zit 

het er, met uitzondering van een 

bezoek aan de Italiaan in het dorp, 

wel op. 

Nou ja, we voeren nog een aantal 

rituelen volgens reglement uit, en 

kijken waar die Vallée de Saints 

eigenlijk precies ligt. Het blijkt goed 

te doen op weg naar Rennes. 

Ploumanac’h – Rennes – 29 April 
Tamelijk succesvol verdwijnt alles in de auto-met-skibox en wij voorgoed van de camping. 

Dit natuurlijk niet voordat een laatste inspectie heeft plaatsgevonden. Deze stelt niet veel 

voor dus we krijgen onze borg volledig terug voor we gas geven, maar niet voor we afscheid 

genomen hebben van Prenens+, Voisins, John, Sanne en Maurice. 

Verschillenden van ons plaatsen recensies van de camping op internet. Ik beperk met tot dit 

verslag. Het oordeel blijft vernietigend. Waar dit in het verleden een gezellige 

familiecamping was, waar je als vrienden werd verwelkomd, is het nu een ruimte waar je als 

gast maar net wordt getolereerd. Alle reacties van Fam. Barry op internetreviews ten spijt 

slagen ze er niet in enige sfeer te creëren. En ook al beweren ze landelijk gemiddelde prijzen 

te hanteren, voor deze regio zijn ze veel te duur geworden. Ja we komen terug, maar huren 

dan voor minder een appartement. 

We beginnen de dag met een rit naar Lannion. Eten en koffie levert kruimels en daar hebben 

we deze ochtend bij de Barries geen zin in. De Géant heeft ergens in een hoekje een 

koffiecorner waar uitstekende koffie wordt gecombineerd met vers sap en prima croissants. 
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Daarna rijden we naar Karnoed 

(Carnoët) voor de Vallée des Saints. 

Het idee is simpel. Op de hoogste 

heuvel van het dorp wil men 1000 

heiligenbeelden neerzetten. Bovenop 

die heuvel is een feodale vesting, een 

Motte. Daaromheen plaatst men de 

enorme granieten beelden. 

 

Hoewel je met heiligen direct bij het geloof uit komt, is dit alles behalve een religieus 

project. Aan middeleeuwse heiligen kleven vaak weinig realistische, maar prachtige 

verhalen.6 Dit soort figuren wordt nu uitgebeeld in verschillende soorten graniet met een 

gemiddelde hoogte van vier meter. We schatten dat er op het moment rond de 170 beelden 

staan, dus de duizend is nog lang niet bereikt. Het huidige aantal is echter al zeer 

indrukwekkend en het kost zo’n anderhalf uur om ze te bekijken. 

Aan de voet van de heuvel staat de kerk van Saint Gildas, die gelet op de foto’s en 

beschrijvingen, vooral als dorpshuis dienst doet. In de gevel staat een nieuw beeld van de 

heilige Gildas, ze waren even verderop toch aan het hakken. 

 

                                                      
6 Zie bijvoorbeeld Belcampo’s “De toverlantaarn van het christendom” 
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We worden aangesproken door een Bretonse 

vrouw die op zoek is naar de beelden. Ze vertelt 

dat er in de kerk “haar” Bretonse muziek wordt 

gespeeld. Als we binnen komen schalt de Bagad 

Kemper door de ruimte. Het belooft een mooie 

dag te worden. 

Ondanks alle aankondigingen van slecht weer 

weten we het hele bezoek droog door te brengen. 

In de supermarkt van Carnoët (die nog even voor 

ons wordt opengehouden) scoren we wat brood, 

en zo zijn we klaar voor de resterende rit naar 

Rennes. Het is in meerderheid snelweg, dus we 

zijn zo in de stad, waar de auto bij binnenkomst 

wordt gefotografeerd door gewapende politie. Die 

nemen na een aantal aanslagen steeds minder 

risico, zeker niet in deze verkiezingstijd. 

We zijn wat moe van een week hollen, maar de 

weg naar het hotel Anne de Bretagne wordt snel 

gevonden. Het is een eenvoudig maar goed hotel met een goede kamer. 

Die zien we maar kort, want we willen ten slotte iets van de stad zien. Het centrum is op 

loopafstand. 

Rennes is de 10e stad 

van Frankrijk (700.000 

inwoners) en een 

echte studentenstad. 

Met een geschiedenis 

van 2000 jaar kan je er 

van alles vinden. Door 

branden en Duitse 

bombardementen is er 

echter ook veel 

verloren gegaan. Het 

centrum is dan ook 

een lappendeken van 

bouwstijlen. 

We beginnen met een wandeling naar het Parc du Thabor, een stadpark van tien hectaren 

dat is ontwikkeld vanaf de 17e eeuw, waarbij de gebroeders Denis en Eugène Bühler de 

ontwerpers waren. Voordien hoorde het bij een klooster, wat ongetwijfeld heeft geleid tot 

de uitgebreide botanische tuin. Verder is er een kunstmatige waterval en (afgesloten) nep 

grotten in de Engelse tuin. Daarnaast is er een uitgebreide Franse tuin en een volière. Er zijn 
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ook kassen, maar die waren op dat moment niet open voor publiek. Uiteraard wordt alles 

gefotografeerd, waaronder de Geranium robertianum. Is vast bruikbaar rond mijn pensioen. 

Het park lijkt ook de plek 

voor een bruiloft of ten 

minste een foto-shoot. 

Tijdens de wandeling zien 

we in ieder geval drie 

paren. 

We moeten na een tijdje 

toegeven dat we zomaar 

héél erg gaar zijn. Dus we 

scoren nog een broodje en 

noemen het een dag. 

 

Rennes (Roazhon) – 30 april 
Vandaag is er rotweer 

voorspeld. En dat wordt 

waargemaakt. We besluiten 

daarom om, na een goed 

ontbijt, nog een tijdje op de 

kamer te blijven, wat dit 

verslag zeer ten goede komt. 

We lopen, als de ergste buien 

voorbij zijn, opnieuw de stad 

in, en besteden veel meer 

aandacht aan de 

vakwerkhuizen. De conclusie is, 

dat de stad verschrikkelijk 

veel te bieden heeft, maar 

heel slecht omgaat met zijn 

cultureel erfgoed. Ook op 

historische panden is veel 

graffiti, en heel veel 

achterstallig onderhoud. In 

een van de straten is om elf 

uur zondag ’s ochtends nog 

een dusdanige afterparty 

gaande, dat we die voor het 

eind van de route plannen. 
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Los daarvan is het centrum zeker mooi. Er loopt een aardig kanaal door de stad, er is een 

ruïne van een oude stadspoort en er staat een groot aantal kerken, waarvan de meeste er 

uit zien of ze net zo veel onderhoud nodig hebben als een reeks vakwerkhuizen. 

De oude kathedraal is een uitzondering op de 

regel. Net als we binnenstappen is de katholieke 

variant van de Bar Mitswa voorbij, en worden er 

alleen nog foto’s gemaakt van knaapjes in witte 

jurken, omringd door opgewonden families bij een 

heilige naar keuze. 

In dat gedoe valt onze bezichtiging en het maken 

van een reeks foto’s niet op. Vooral het plafond 

van deze kerk is de moeite van het bezoek waard.  

Rond de lunch zijn we bij Les Liches, een van de 

overdekte hallencomplexen van de stad (de 

andere, “Les Halles” ligt pal bij het hotel). Zoals 

alles op zondag zit dit potdicht, terwijl de wolken 

duidelijk maken dat het opnieuw regentijd is.  

Gelukkig gaan de eerste eettenten open. En in een 

grote studentenstad kan je dan altijd tegen een 

uitstekend lunchrestaurant oplopen. Bij ons is dat 

Knop die meer dan uitstekende broodjes maakt. 

Samen met een hoop water en een goede koffie komen we de regenbui goed door. Daarna 

doen we nog een tweede rondje. Niet alleen door de afterparty-straat waar nu, om 14:30 

uur de echte diehards nog steeds herrie maken, maar dermate chemisch plat zijn, dat ze hun 

stoel niet meer uit kunnen. We gaan ook langs de grootste gebouwen van de stad. Het 

Bretons parlement, de Opera, het stadhuis en het megalomane Palace de Commerce. Dan is 
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het tijd om te schuilen voor de grootmoeder van alle regenbuien van deze dag met een 

siësta op de kamer van het hotel. 

Rond een uur of zeven vinden we het haptijd. Rennes niet, alles zit dicht, met uitzondering 

van een Bagel-tent, die vooral lijkt te verdienen aan het thuisbezorgen. Ik kies voor een 

bagel met als uitdagende titel “Hells Kitchen” en een pompoensoep. De bagel is pittig, maar 

“if this is hell, take me there!!” 

We eindigen ‘s avonds in de bar van het hotel voor een goede koffie. De omschrijving van de 

bar kan uitsluitend worden aangeduid met “sneu”, al moet ik eerlijk zijn: als enige gasten 

worden we goed bediend en is de nespresso koffie uitstekend. 

Voor een eenmalig bezoek is Rennes zeker de moeite. Als de musea open zijn kan je er 

waarschijnlijk nog een leuke dag doorbrengen. Maar de Bretonse hoofdstad haalt het niet bij 

zijn kust. 

Rennes – Parijs (Paris) – 1 mei. 

Na weer een prima ontbijt frommelen we alles in de auto. Er is meer regen voorspeld, maar 

het enige waar de last van hebben is een “gewelddadige kerel” (= vent violent, ons Frans 

gaat er met sprongen op vooruit). Met de dakkoffer is de auto een stuk zijwindgevoeliger. 

Doel is mijn vaste hotel l’Europe aan de Boulevard de Grenelle. Met alleen een korte tank- 

en ijsjesstop staan we er voor in de middag al voor de deur. Nu begint het spannende deel 

van de dag (denken we dan nog). De auto parkeren is een regelrechte (financiële) ramp. Dus 

heeft Nelleke het internet uitgeklopt, en een site gevonden die bemiddelt in privégarages. 

Een Air-B&B voor auto’s in feite. De verhuurder heeft de garagesleutel bij het hotel 

afgegeven en het is nu aan ons om alles te vinden. Vooral Nelleke vindt het reuze spannend, 

zeker als de garagedeur niet onmiddellijk open gaat. Aan het eind van het verhaal blijkt het 

vinden van de juiste plek in de garage meer werk dan het vinden van de garage zelf 😊 



Bretagne - Parijs 2017 Pagina 29 van 57 

Het inchecken gaat verder probleemloos. Ik kom al jaren in het hotel en, hoewel het niet de 

goedkoopste optie is, kennen ze me, en is de service prima. Als men het de klant naar de zin 

kan maken zal men het niet laten. Zo is wifi sinds kort stabiel en nu ook gratis. Door dit alles 

is er tijd over is voor een wandeling. 

Dit is het juiste moment om te melden dat Nelleke Pokémon speelt. Sterker nog, aan de 

Bretonse kust heeft ze level 31 weten te bereiken. Misschien komt de vraag op wat 

überhaupt de relevantie van het melden van dit feit is, en zeer waarschijnlijk waarom dit het 

juiste moment is om dat te doen. 

Welnu, in de wondere wereld der Pokami geeft men elkaar door waar er zich dingen 

bevinden waardoor je harder over je scherm gaat wrijven. 

En zo is Nelleke er achter gekomen dat ze een spoorlijn hebben omgebouwd tot park, en dat 

de ingang bij de Bastille is. Het lijkt een leuke wandeling en dus stappen we in de Metro naar 

de plaats van bestemming. 

Terwijl we instappen kwaakt de 

stadionomroeper iets over 

afgesloten uitgangen bij Bastille, 

maar de combinatie van 

ouwehoerende Fransen die de 

boodschap kennen, en het 

geraas van de metrotreinen 

maakt dat ik niet verder kom 

dan “er is iets aan de hand”, wat 

ik natuurlijk bij Nelleke verifieer, 

maar die was het helemaal 

ontgaan. 

Vanaf dat moment letten we goed op en jawel, op een goed moment komt de mededeling 

verstaanbaar: wij vieren 1 mei en dan zijn er op deze lijn vier stations gesloten. 

We hadden ons moeten realiseren dat opstanden en demonstraties in Parijs 

betrouwbaarder zijn het Franse weerbericht. Op 1 mei wordt er gedemonstreerd en slaat 

een groep anarchisten aan het matten met de politie, zeker in een week voor de 

presidentsverkiezingen. Als we de metro uitkomen worden we dan ook omgeven door 

demonstranten en wethandhavers. We 

hebben nog de illusie ons park in te 

kunnen, maar op het smalle trapje 

staan drie agenten met opgepoetst 

wapenschild, helm, kogelvrij vest en 

vooral de glanzende wapenstok voor 

bijzondere feestdagen. 

Elders loopt het al uit de hand omdat de 

antifascisten agenten aansteken, maar 

hier is het nog gemoedelijk. We kennen 
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de stad en de demonstraties zo goed, dat we onmiddellijk een plan B hebben: naar en over 

de Seine, en je 

merkt niets van 

de tradities. 

Er is zoveel 

politie dat ik 

vind dat er best 

eentje aan het 

werk gezet kan 

worden. Met de 

mededeling dat 

we “perdu” zijn 

vraag ik naar de 

kortste weg 

naar de Seine. 

Omdat ik dat 

zonder 

Molotovcocktail doe worden we uiterst vriendelijk in de goede richting geduwd. Ik 

demonstreer eerst nog een paar meter mee, maar Nelleke is tegen en zo eindigen we al snel 

bij de haven van Parijs. 

Vandaar lopen we langs de Seine naar het Ministerie van Financiën. Dit is zo belachelijk 

groot, dat het met een poot in de rivier is geëindigd. Daartegenover staat het sportcentrum 

van Bercy, met daarachter het park de Bercy met skatebaan en allerlei andere opties om te 

sporten. Een wandelbrug is meer ons sportniveau. Eerst langs een reeks beelden van allerlei 

culturen, gemaakt van putdeksels, dan via de Pont de Tobiac over de Seine. Je komt dan uit 

bij de enorme Nationale 

Bibliotheek de François 

Mitterrand. Het is dan 

inmiddels tegen zevenen en 

Buffalo Grill, onmiddellijk 

naast de bibliotheek, is 

bereid op te starten en ons 

van betaalbaar voedsel te 

voorzien. 

Dan lopen we langs de Seine 

oever, waar altijd van alles 

te zien is, naar de eilandjes 

in de Seine. Na de Notre Dame zoeken we metro Cité. De eerste dag in Parijs zijn we heel 

doorgekomen.  
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Parijs in het groen – 2 mei 
Kijk, we laten ons natuurlijk niet door de eerste de beste demonstratie tegenhouden, dus 

voor vandaag staat “de wandeling” weer op het programma. 

Maar voor die tijd gaan we naar een van de belangrijke attracties die we ook nog niet eerder 

hebben gehad: de catacomben van Parijs. Nelleke houdt vol dat ik daar in het verleden nooit 

heen wilde, dus dat zal zo 

zijn. Maar ik kan het me niet 

herinneren, en inmiddels 

staat het al een tijdje op mijn 

programma staan. Het 

verhaal van de catacomben 

is even luguber als 

eenvoudig. Een stad bouw je 

van steen en die steen haal 

je uit steengroeven aan de 

rand van de stad. Maar die 

stad groeide, dus de groeven 

kwamen onder de stad te 

liggen. Toen de stad zich 

ontwikkelde zijn er verder gangen gegraven voor riolering en andere dingen die je met 

gangen kan doen. Bij de uitbreiding van de stad traden er verschillend problemen op. 

Allereerst groeide de bevolking. En dus gingen er recht evenredig meer mensen dood, zei 

het dat er in periode van ziekte en oorlog meer dan gemiddeld gingen. Tegen dat aantal 

doden was op enig moment niet meer op te graven, dus werden de lijken net onder, of aan 

de oppervlakte opgeborgen. Dit leidde uiteraard tot nog meer ziekte en stankoverlast, melk 

die binnen een paar uur zuur was en bovenal, de wijn smaakte niet meer. 

Daarnaast werd de stad niet 

alleen groter, maar daarmee 

ook zwaarder. Met als gevolg 

dat de catacomben 

instortten en hele wijken 

meenamen. Zo rond 1780 

werd het als zodanig tijd voor 

radiale actie. De catacomben 

werden fatsoenlijk gestut en 

deels voorzien van elektrisch 

licht7. Tegelijk kwam iemand 

op de gedachte graven te 

ruimen en de botten te 

“parkeren” in de catacomben.  

                                                      
7 Samenvaten van geschiedenis leidt soms tot rare constructies. 
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Aldus geschiedde.  

’s Nachts werden graven leeggehaald en onder begeleiding van een priester en een vat 

wijwater naar een gat in de catacomben gebracht en er in gekieperd.  

Om niet te eindigen met dezelfde puinhoop als waar men mee begon zijn de skeletten 

inmiddels keurig opgestapeld en kerkhof bij kerkhof, of slagveld bij slagveld gelegd, inclusief 

een naam van het kerkhof. Van de ca 290 km tunnel is 1,7 kilometer voor bezoekers 

toegankelijk. Je gaat met een trap 25 meter naar beneden en dan is het, na wat uitlegborden 

of het afspelen van de audio, wandelen geblazen. 

In de tijd dat het elektrisch licht nog niet af (of zelfs uitgevonden) was stond er een zwarte 

streep op het plafond: die route moest je volgen. Dat is nu simpeler: de dwarsgangen zijn 

afgesloten en de verlichting is prima. Wat er in de rest van de catacomben is? Geen idee, 

maar zeker is dat men ooit een volledig restaurant met bioscoop heeft gevonden en dat in 

WOII het verzet er heftig gebruik van maakte. 

Je kunt je afvragen 

wie er nu in 

hemelsnaam 

geïnteresseerd is 

in een wandeling 

van 1,7 kilometer 

langs schedels en 

botten. Het 

teleurstellende 

antwoord voor wie 

denkt “dat doen 

we even” is, dat 

het een 

topattractie is. We stonden drie kwartier voor opening al achter een rij van zo’n vijftig 

personen. Bij opening was de rij enorm gegroeid.  

Toen we na afloop nog even langs de ingang liepen (de uitgang is een stuk verder op, maar 

de kassa zit bij de metro), was de rij nog weer langer. En ja, je kan vooraf kaarten kopen op 

internet. Maar dat is heel veel duurder en geeft ook geen garanties. 

Voor wie niet van skeletten houdt, en toch tamelijk comfortabel wil zien wat Parijzenaren 

met tunnels kunnen, raden we als alternatief de metro aan. 
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Wie dan denkt te kiezen voor het lijntje uit 1859, van de Paris-Strasbourg Railway Company, 

dat Place de la Bastille en Oost Parijs verbond, die komt bedrogen uit. Allereerst is die lijn 

nooit onder de grond gegaan, en ten tweede, minstens zo belangrijk, is-ie over de kop. De 

lijnen onder de grond 

waren sneller en 

goedkoper. Na wat 

touwtrekken is besloten 

er een wandelpark van te 

maken dat start vanaf de 

Bastille aan de Avenue 

Daumesnil. Daar is Le 

Viaduc des Arts waar je, 

met uitzondering van 1 

mei, de trap op kunt naar 

de Promenade Plantée. 

De eerste 1,7 kilometer 

loop je op hoogte door 

Parijs, en daarna daal je 

naar een wandelpad op straatniveau dat doorloopt tot in het Bois de Vincennes. 

Het pad is alleen voor wandelaars. 

Je mag er niet fietsen, skaten of 

hardlopen. Dat laatste doen de 

Parijzenaren massaal, maar ze 

weten dat het niet mag, dus ze 

passen op. En als ze dat niet doen 

mag je ze in de kuiten bijten. 

Het schijnt dat de bogen onder het 

pad zijn omgebouwd tot 

restaurantjes en werkplaatsen voor 

kunstenaars. Deze keer komen wij 

echter om te wandelen, dus hebben we het alleen van horen zeggen. Het geheel ziet er 

perfect uit, en wordt goed verzorgd. Een aanrader voor iedereen die eens iets anders wil. 
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Eenmaal in Vincennes wordt het ook voor ons tijd een restaurantje te zoeken voor we het 

bos in gaan. Het is een aangelegd bos, met vijvers en aangelegde stroomversnellingen. Er is 

zelfs een dierentuin. Het bos staat 

er volgens eigen waarneming al 

minstens 40 jaar, en is voor een deel 

een echt bos. Heel schrijnend is dat 

dit inmiddels ook een illegale 

camping is voor vluchtelingen. Ze 

wonen verscholen in het bos, maar 

op enig moment komt daar 

gegarandeerd rottigheid van. Op dit 

moment is alles er nog vredig. Aan 

de drogende overalls is te zien dat 

een deel werk heeft gevonden in de 

onderbetaalde sector.  

De wandeling op zich blijft prima, maar het weer dreigt met een forse bui, dus we noemen 

het een dag en pakken de metro, om na een half uur in het hotel te zitten. Het hotel heeft 

op de hoek een Starbucks en een McD, dus het is verleidelijk om aan vastvoed te doen. Met 

de salade van tussen de middag vinden we dat dit mag en zo eindigen we bij McD. Ik krijg 

het verkeerde burger, maar zeg tegen de kassière dat het wel goed is zo. Als ik even later 

nog een 2e koffie haal zegt ze “wacht even” en duwt me een gratis hamburger in mijn 

handen. Er zijn nog wel aardige mensen…. 

Daarna hebben we tijd over en daarom 

stelt Nelleke voor een van mijn twee Parijse 

avondrondjes te doen. Dus lopen we de 

straat uit en steken de brug bij Bir Hakeim 

over om aan de andere kant van de Seine 

door te lopen tot aan de voet van 

Trocadero. Daar is het opnieuw de rivier 

over tot aan de Eiffeltoren. Sinds de 

aanslagen in Parijs is het niet meer mogelijk 

om “zo maar” onder de Eiffltoren door te 

lopen. Je kan er alleen maar in na 

gefouilleerd te zijn. Omdat het toch de kortste route is om via Champ de Mars en de École 

Militaire weer bij het hotel te komen ondergaan we het maar. Er is nauwelijks een rij. Bij 

terugkomst hebben we die dag 18 kilometer gelopen. Toegegeven, dat is een afstand 

waarbij sommigen pas op gang komen, maar voor ons is het vandaag mooi geweest. 

Parijs, Louvre en La Defense – 3 mei. 
Het weer is matig. Maar dat is niet erg, we hebben online kaarten besteld voor het Musée de 

Louvre. Daar zijn we eerder geweest, maar het is altijd leuk om te herhalen. Via de Metro 

naar Concorde, en dan naar de Pyramide voor paleis het Louvre, die we nog hebben zien 

bouwen. 
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In het park is het nog rustig, wat Japanners, wat militairen en wij. Het is ook wat mottig, niet 

iets om onmiddellijk te gaan lopen. 

De rijen zijn gigantisch, waar bij die van ons: al betaald, en onze rij gaat sneller dan “die van 

hun”. Maar nog net niet snel genoeg. Shabby 

ondernemers duiken de rijen in met paraplu’s en 

flesjes water in een poging snel een paar euro te 

maken.  

Voor aan de rij is er uiteraard de controle. Vol 

goede moed laat ik voor de zoveelste keer mijn 

fototas controleren, deze keer x-ray op de lopende 

band. 

Met de duidelijke “er is iets mis” toon wordt 

gevraagd of-ie van mij is. Het blijkt dat mijn 

zakmesje er in zit. Da’s inleveren maar ik kan hem 

weer op komen halen. 

Daarna is het nog een enorme wachtrij voor de 

toiletten en dan kunnen we de kunst gaan 

bewonderen. Het is maar een gedeeltelijk 

genoegen. Kunst moet je op je gemak kunnen 

bekijken. Dat er dan veel belangstellenden op die 

kunst afkomen is een beetje jammer, maar een gegeven. Groepen Chinezen die achter een 

vlag aan door een museum marcheren zijn mij echter een stap te ver. Bovendien kunnen ze 

nergens met hun poten afblijven, dus is er ook een permanente strijd met de bewaking. 

Formeel is de selfiestick al verboden, maar daar houdt men zich maar beperkt aan.  

We kiezen een paar minder populaire afdelingen, zoals de Egyptische en Arabische kunst. 

Ook heel leuk is de demonstratiekamer, waar de verschillende vormen van beeldhouwkunst 

worden uitgelegd en waar je beelden kan aaien (wat ik uiteraard doe voordat ik Nelleke 

vertel dat het mag). Vreemd genoeg is hier geen Chinees te zien… 

Persoonlijk vind ik deze zalen ook veel mooier dan de tienduizendste crucifiction party. 

Na het zien van de mooiste kunst besluiten we dan “for the fun of it” nog even naar La 

Gioconda van Leonardo da Vinci te gaan, die hier als Monna Lisa wordt aangeduid. 
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Voor het schilderij is een permanent en compleet volksoproer. Maar toch hebben we er 

geen spijt van. De zalen er heen hebben de “highlights” uit de Italiaanse schilderkunst zoals 

Michelangelo en Caravaggio. Prachtige werken waar groepen in straf tempo langs 

marcheren om hun “vlaggetje van dienst” bij te houden.  
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Na een uur of drie museumbezoekhaal ik mijn zakmes op, waarna we na door de tuinen van 

het Palais Royal lopen. Daar zit een aantal luxe restaurants en er achter een aardige Italiaan 

waar het uitstekend lunchen is. 
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Vervolgens pakken we de metro naar Les Sablons. Dat ligt op de rand van dat andere Bos, 

het Bois de Boulogne. Hier zijn we met een duidelijk doel. Tijdens de finale van de Tour de 

France is een raar gebouw in beeld geweest. En rare gebouwen, daar houden we wel van. 

Het is het Louis Vuitton gebouw, dat is ontworpen door Frank Gehry. Het klinkt verwaand als 

we zeggen dat we mooiere dingen van hem kennen (L.A. & Bilbao), maar dit ontwerp mag er 

ook zeker zijn. Daarna lopen we naar en door La Defense. Hier wordt ineens weer veel 

gebouwd. Vooruitlopend op de Olympische Spelen van 2024 wordt er onder meer een nieuw 

stadion gebouwd, en er zijn ook veel woningen bijgekomen. De uitbreiding van het gebied is 

vooral voorbij de Grand Arche.  

Dan wordt 

duidelijk dat het 

weer het zat is en 

lang en hard wil 

regenen. 

Daar moet je aan 

toe kunnen geven. 

We nemen de 

metro naar huis. 

Een idioot snapt 

de cartoon van 

het konijntje niet 

en springt na het 

signaal de metro 
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in, waarbij hij Nelleke plet. Het is een schrale oogst dat 

zijn vrouw, wel cartoons kan lezen, op het station achter 

blijft. 

We scoren wat voedsel in de buurt en noemen het een 

dag. 

Mijn keuze is trouwens een broodje bij de buurman. Hij 

kijkt me schattend aan of ik echt wat ga bestellen en 

gooit dan met enige teleurstelling zijn peuk in de goot en 

stuurt de andere rokers naar buiten…. 

Met zijn broodje “western” is niets mis: kaas, hamburger, 

ei, ham, goed vers broodje. En natuurlijk ook een schep 

patat. 

Parijs, winkels en meer…. – 4 mei 
Om de een of andere reden hebben de verzamelde metro-automaten iets tegen mijn 

metrokaartjes en is het 

steeds Nelleke die er 

niet in komt. Dus we 

beginnen de ochtend 

met een babbel met 

“informatie”. De man 

stelt geen vragen, haalt 

de kaartjes langs een 

controle apparaat en 

geeft me met een blije 

serviceblik vervangende 

exemplaren. 

Samen met een nieuw 

carnet kunnen we er 

weer even tegen. 

Allereerst rijden we via 

Trocadero naar St.Augustine, waarbij we 

constateren dat dit werk van Haussmann groot 

en lelijk is, en ernstig in de steigers staat8. 

Vandaar uit heeft Nelleke een stevige mars 

bedacht. Deze begint bij de winkels van 

Printemps en Galeries Lafayette. Allereerst 

Printemps. Deze winkel heeft drie panden 

achter elkaar die door bruggen worden 

verbonden. Op de hoeken van het 

                                                      
8 Voor meer details zie het verslag “2016 – 12 Trips” 
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hoofdgebouw staan vier torens met “gouden” daken. Dat 

is voor rijke mensen. Chinezen dus. Ze worden in special 

subdelen van de winkel behandeld achter een koord dat 

ze verder scheidt van het klootjesvolk. De hele uitstraling 

maakt dat ik me er spontaan niet op mijn gemak voel. 

Nelleke vindt echter dat ik de glas in lood koepel gezien 

moet hebben. En dus gaan we een flink stuk omhoog om 

de koepel te bekijken. Ze heeft gelijk, het is prachtig. Het 

voedsel dat er wordt klaargezet vraagt echter weer om 

een Chinese beurs, dus we staan snel weer buiten. 

Aanpalend ligt Lafayette, dat meer het uiterlijk heeft van 

Vroom en Dreesman toen de oude heer Dreesman er nog 

de baas was. Alhoewel… op de etage van de restaurant 

holt een muis heftig heen en weer. Dus helaas, en om heel 

andere redenen, Lafayette valt ook af. Toegegeven, ook 

deze winkel heeft een 

fraaie koepel. Alleen 

jammer dat er zonder enig 

gevoel voor wat voor stijl 

dan ook reclamevlaggetjes 

in hangen. Een voordeel 

van deze winkel is verder 

dat je er het dak op kan. 

En dan niet als in “je kan 

het dak op met die muis”, 

maar echt via de zevende 

etage naar buiten. Van 

daaruit kan je prachtig uitkijken op een groot deel van Parijs en met 

name op de Opéra die er onder, en de basiliek de Sacré Coeur die er 

achter ligt. Een kant is afgeschermd met een hangende tuin en een 

wijngaard in 

aanleg. Het dak van de concurrent 

wordt daarmee aan het oog 

onttrokken 😊 

Terug op aarde lopen we langs de 

Opéra met al zijn beelden en zien 

we in de verte nog de kolom van de 

Place Vendôme. Wij pakken een 

andere richting en gaan via de 

Beurs en de Rue de Montmartre 

naar Les Halles. Dit brengt me op 
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het onderwerp “verandert er nog wel een wat tijdens je leven”. In het geval van Les Halles is 

het antwoord ja. Ik heb een tamelijk ongelukkige jeugd gehad, in ieder geval tijdens de uren 

Frans en Duits die het gezamenlijke onderwijs mij meende te moeten geven. Daarnaast mag 

ik absoluut niet klagen. 

De Franse les bestond uit het verhaal van een Groningse boer die ruilverkaveld werd en met 

gezin en al emigreerde naar midden Frankrijk. Als stadsjochie had ik niks met ruilverkavelde 

boeren, noch met hun cheval en vache. Bovendien was ik voor de middelbare school het 

land niet eens uit geweest. 

Kortom, alles werd op alles gestapeld om een voor de jonge ADHD-er volstrek ongeschikte 

leeromgeving te creëren. Daar ik niet uniek was, werd bedacht dat we een werkweek naar 

Parijs zouden maken om ons enige benul te geven van waar het in het Frans om draaide. 

Bovendien gaf het de docent een mogelijkheid om levensechte verhalen te vertellen in 

plaats van la vache tombe, le cheval tombe aussi.  

Helaas hadden de Fransen, gelijk met onze tocht, de studentenopstand gepland. Zoals 

eerder uit dit verhaal mag blijken is dat een kwestie van de stakingsberichten goed lezen en 

aan de andere kant van de Seine gaan lopen, maar zo werkte dat niet in de ’60-er jaren. De 

trip werd uitgesteld tot iedere didactische winst er uit was. Het had de docent er niet van 

weerhouden gedurende het jaar met veel romantiek te praten over Les Halles. Hier kwamen 

de Franse boeren en de Groningse economische vluchtelingen hun waar aanbieden aan de 

inkopers van Parijs, die het weer verkochten door het hele land9. 

                                                      
9 Een meer dan 2000 jaar oude traditie die terug gaat tot de Bretonse vissers en de vishandelaar Kostunrix uit 
Asterix. 
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Bij onze excursie zagen we alleen vervallen zooi en groente die zo rot was dat het was 

weggegooid, in plaats van verkocht aan hele slechte restaurants. De docent probeerde de 

situatie nog te redden door uit te leggen dat je eigenlijk om vijf uur ’s ochtends ter plekke 

moest zijn. Bijna had ons dat als pubers een plaats op de stakings- en opstandkalender 

bezorgd, maar de man nam ons serieus toen we aangaven dat dit tijdstip een vol dagdeel 

vroeger dan ons vroegste lesrooster was. 

Toen we een jaar of 15 later tijdens onze 2e huwelijksreis serieus gingen kijken (zei het nog 

steeds niet om vijf uur), waren we stomverbaasd over wat we aantroffen. We wisten dat de 

zaak was afgebroken, maar inmiddels was er het Forum des Halles. Prachtige architectuur 

met fraaie hypermoderne witte bogen over meerdere etages. 

Helaas heeft het, in tegenstelling tot ons huwelijk, de 40 jaar niet bij benadering gehaald. De 

constructie was prachtig, maar niet waterproof en door veel schuilplekken was het al snel 

een vaste hangplek voor de dakloze en de kleine en minder kleine criminaliteit. Zakkenrollers 

heb je overal in de stad, maar de levendige drugshandel, beroving en verkrachtingen maakt 

dat men besloot de zaak op te schop te nemen. Daar zijn ze nog niet klaar mee, maar Les 

Halles III staat er inmiddels. Weer hypermodern, maar beter controleerbaar en duurzamer 

gebouwd (en daardoor wel wat kaler). Binnen vind je bioscopen, winkels eettentjes en de 

ingang naar de 

Metro. Het 

bouwwerk geeft 

ons niet zo’n 

cultuurshock als 

Les Halles II of het 

Louis Vuitton 

gebouw, maar het 

mag er zeker zijn. 

Het Parijs van na 

de aanslagen kent 

heel veel poortjes 

en detectoren, 

dus je loopt 

minder makkelijk 

zo’n centrum in. Conclusie: Les Halles III: een aanrader10. 

In het zelfde gebied zien we een nieuwe enorme kinderspeelplaats, die bij dit mooie weer 

ook al volledig functioneel is als picknickplaats. De enkele zwerver die een glas kapot smijt in 

de richting van een ander schijnt meer jeugdsentiment naar Les Halles II dan onrust op te 

roepen.  

                                                      
10 In 2017 is dat nog niet doorgedrongen tot de reporters van de Tour de France. Als Les Halles III in beeld 
komen vragen ze zich af waarom Centre Pompidou niet beter in beeld wordt gebracht. 
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Verder is er de ronde, 

voormalige beurs, waar de 

financiële wereld al lang 

geleden is uitgegroeid. 

Maar het blijft een leuk 

gebouw om te zien, en er is 

de Saint-Eustache Kerk. 

Hier, in een nis hangt het 

enige drieluik van Keith 

Haring buiten de VS. Na een 

kort bezoek aan een 

wolreservaat (Nelleke) en 

Pizza Hut lopen we langs 

Centre Pompidou en de 

Stravinsky Fountain, van 

Jean Tinguely & Niki de Saint Phalle, naar Le Marais  

Bij alle fonteinen valt op dit moment op dat ze droog staan. Water tekort? Geld gebrek? Het 

valt niet te achterhalen.  

Voor wie niets snapt van 

stedenbezoek: iedere stad 

heeft een eigen karakter of 

is in de ’60-er en ’70-er 

jaren gebouwd. Parijs heeft, 

behalve de boulevards van 

Haussmann echt recht 

bouwen nooit onder de knie 

gekregen. Alles staat schots 

en scheef en veel 

planmatigheid is er niet. En 

toch is het zeer herkenbaar 

met de ijzeren balkonhekjes 

en de talloze cafeetjes met 

ronde tafeltjes en stoelen met een rieten 

gevlochten bekleding er op (meestal plastic).  

Le Marais is de eerste wijk waar de gegoede 

middenstand woonde. Niemand begreep hoe ze 

er in slaagden de adel naar de kroon te steken, 

maar ze deden het in deze, oorspronkelijk 

aristocratische, wijk. Onder de kooplieden 

waren nogal wat Joden. De Joodse invloeden 

zijn nog steeds merkbaar. Een schrijnend 

voorbeeld vinden we op een binnenplaats met 



Bretagne - Parijs 2017 Pagina 44 van 57 

mooi bijgehouden tuinen. Op een van de muren is een plaquette met een hele lange lijst van 

kinderen die van hier naar de in deze oorspronkelijk aristocratische wijk 

vernietigingskampen zijn afgevoerd. Er liggen nog steeds bloemen bij. Zeker op 4 mei is het 

goed hier aan te denken. 

We lopen door naar Place 

des Vosges, het oudste 

plein van de stad dat 

tussen 1605 en 1612 is 

gebouwd. In tegenstelling 

tot de rest van de stad zijn 

de 39 huizen hier keurig 

recht en symmetrisch 

neergezet. Bij de bouw is 

onder meer rode baksteen 

gebruikt, wat in deze stad 

zeldzaam is. Verder 

hebben ze opmerkelijke 

bogen aan de voorkant. Oorspronkelijk werd het plein het Place Royale genoemd, maar dat 

kon niet meer na de revolutie. Dus werd besloten dat de eerste provincie die belasting zou 

betalen zou worden vernoemd. En zo is dit het Vogezen plein geworden. Nog wel met een 

beeld van Louis XIII, want een man op een paard is nooit weg. We vervolgen de tocht langs 

de St. Paul naar Île St-Louis en Île de la Cité. Doel is de Sainte Chapelle. Nelleke duikt even in 

een toilet, terwijl ik verzeild raak in een groepje militairen waar een Amerikaan op af komt 

stappen. 

“Can you tell me where’s the Loer?” vraagt hij. De bewapende garde kijkt hem niet 

begrijpend aan. “You know, the 

glass” vervolgt hij en maakt een 

driehoek gebaar. 

Je ziet de bewakers hun 

stinkende best doen, maar er 

volgt geen klik. Ik kies de kant 

van de Fransen en zeg “Je pense 

Monsieur cherche Le Musée du 

Louvre”. 

Daarna wijk ik uit voor een 

aanval van duiven, maar zie dat 

de Amerikaan in de juiste 

richting wordt geduwd. 

Nelleke is dan weer terug en wij zien een bruidspaar ook aan duifduiken doen.  
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Richting de Sainte Chapelle nemen de duiven snel in 

aantal af, evenals de toeristen. De rij is kort. Heel 

kort. En dan zie ik een bordje dat alles wat op 

gereedschap lijkt in beslag wordt genomen. Ik denk 

aan de scanner van gisteren en mijn zakmes. We 

stellen het bezoek een dag uit. 

Het weer geeft het ook op, dus na een kop koffie bij 

Starbucks om de hoek bij het hotel nemen we een 

paar uur rust en heb ik de tijd om na te denken over 

een mogelijk plek om te eten. 

’s Avonds eten we bij café de Commerce aan de Rue 

du Commerce, een onooglijke tent aan de 

buitenkant. Eenmaal binnen blijkt het een topklasse 

restaurant te zijn. Goede bediening, verse 

producten, grote keuze. Het is een prachtige 

afsluiting van de voorlaatste dag. 

Parijs, drie parken – 5 mei 
We beginnen de dag bij het toeristische einde van 

gisteren en pakken de metro naar Cité. Voor de Sainte 

Chapelle staat een enorme rij. Nu viel het me gisteren 

op, dat hier twee ingangen zijn. Een voor het paleis van 

Justitie, en een voor de Sainte Chapelle. Iedereen staat 

voor de verkeerde ingang! Dus wij kunnen direct 

doorlopen naar de kassa, terwijl achter ons de rijen 

zich opnieuw opstellen. De kerk stamt uit de 13e eeuw 

en is gebouwd in opdracht van Louis IX. Het is het 

toppunt van Gotiek en wordt “alleen” door glas en lood 

bij elkaar gehouden. 

De kerk bestaat uit twee delen. Het onderste deel was 

indertijd voorbestemd voor het personeel van de 

koning. Het wordt nu volstrekt ontsierd door een reeks 

van souvenir stalletjes. Maar wel zeiken over een 

zakmesje ☹. 
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Het bovenste deel is gebouwd ter 

verering van de doornenkroon van 

Christus. LIX had die gekocht voor 

een prijs die hoger was dan wat de 

hele kapel hem zou kosten en daar 

mag best een knappe kerk bij. De 

glas-in-lood ramen vormen een 

bijbel in stripvorm. Hoewel het niet 

een stijl is die ik erg waardeer moet 

dit een waanzinnig werk zijn 

geweest en het geheel is absoluut 

een bezoek waard. Op de vraag of 

niet iedereen bij die kroon langs wil is het antwoord “complicated”. Allereerst keek de 

koning niet op een doorn meer of minder en gaf hij 

graag een doorntje mee als souvenir aan passerende 

vorsten (in dat opzicht hadden ze de souvenirstalletjes 

eerder moeten neerzetten). Wat resteerde was een 

lullige rieten krans en dat ziet er natuurlijk niet uit voor 

de zoon van. 

Dus is het geheel weer verpakt in goud en edelstenen, 

zodat hij er achteraf toch een beetje knap bij hing. Een 

soort van geschiedvervalsing die je bij de US Daugthers 

of the American Revolution zou verwachten11. Hier 

waren het echter andere revolutionaire die ingrepen. 

Over de schoonheid van kerken kan worden 

gediscussieerd, maar bij een Restored & Enhanced 

doornenkroon hoort zonder discussie een grote kerk. 

En dus verdween het juweel naar de andere kant van 

het Île de la Cité en kreeg een plek in de Notre Dame, 

waar we deze keer alleen naar gezwaaid hebben.  

 

Daarna is het tijd voor openluchtvermaak. 

Een paar jaar geleden is Nelleke naar een 

breibeurs in Parijs geweest. Dat vond plaats 

in het Parc de la Villette, en ze vindt dat ik 

het ook moet zien.  

Het blijkt een hele bijzondere plek. 

Allereerst omdat het met 55 hectaren het 

grootste park van de stad is. Centraal bij de 

ingang is een grote hal uit 1867. Indertijd 

                                                      
11 Zie de verslagen USA-12 en 15. 
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waren het nog markthallen en slachthuizen. Deze zijn 1974 gesloten waarna men het hele 

gebied is gaan verbouwen.  

Om te beginnen staat er een groot aantal rode metalen constructies, de Follies. Sommige 

hebben een functie, de meeste zijn alleen folly.  

Dan is er de Cité de La Musique met muziekzalen en een museum, en het Cité de Science et 

de l’Industrie, het grootste wetenschapsmuseum in Europa. We slaan alle musea over, maar 

in het laatste is ook een bioscopen en winkelcomplex, goed voor een smoothie en een blik 

op een koker waar je kan vliegen. 

Het absolute toppunt voor mij is de Philharmonie de Paris, ontworpen door Jean Nouvel en 

geopend in 2015. De man 

had eerder het Musee du 

Quai Branly langs de Seine 

ontwikkeld, waar we een 

paar jaar geleden zijn 

geweest. Dit is nog veel 

mooier en staat op een lijn 

met de Musea in LA en 

Bilbao en de Opera’s in 

Sydney en Oslo. Een 

grotendeels metalen 

buitenkant met een Escher-

achtige vogelmotief. Pas 

heel veel foto’s later ben ik in staat om door te lopen. 

En met de omvang van het park valt er goed te lopen. Er loopt zelfs een heus kanaal 

doorheen die, ongetwijfeld na lang nadenken, La Villlete is genoemd. Via loopbruggen kan je 

van de ene naar de andere kant. En op verschillende plaatsen, zodat je mooi rond kan lopen 

op de dagen dat ze geen bruggen restaureren. Zoals vandaag. 

Maar als je wat door loopt vind je, 

aan de andere kant van de 

Périphérique nog wat bruggen, 

dus het lukt ons toch om een 

rondje te lopen. Terug aan de 

stadkant is een hele leuke 

beeldengroep in de vorm van een 

omgevallen fiets. 

De lijst van “dingen in het park” 

houdt nooit meer op, zo is er een 

speelweide, een bamboebos en 

een speeltuin in de vorm van een 

draak. Er zijn houtconstructies en houten bakken met “volkstuintjes”. 
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En ten slotte is er een belangrijk pop podium “Zenith”, waar veel life concerten zijn gegeven 

zoals door Alpha Blondie12. 

We besluiten ons plan om nog naar het Picasso museum te laten gaan te laten varen en nog 

één park dat we niet kennen te bekijken. Het is het Parc de Buttes Chaumont, dat even 

verderop ligt. De buurt er tussenin is ook erg joods. Veel mensen met keppeltjes, winkels 

met Israëlische opdruk, menora en Thora winkels, kortom er is genoeg te zien. 

Buttes Chaumont is een groot park en zou nog veel groter zijn als ze het plat strijken. Butte 

betekent volgens Google Translate “Terp”, maar maak daar maar rustig pokke-heuvels van. 

Om het park door te lopen moet je een aantal keren scherp op en neer. Het hoogtepunt lijkt 

een heuvel met een prieeltje met een kruis er op. 

  

Tot je bij de metro komt, want dan kijkt je plotseling neer op het ding omdat het toch weer 

geniepig om hoog is gegaan. Het park is recent gerestaureerd met veel nep steen, 

watervalletjes, grotten en stroomversnellingen. Ten minste, als er water is. Dat zien we nu 

alleen water in het meer in het park. Overal zie je bijzondere mensen. De winnaar hier is 

voor mij de man die zijn papagaai aan het uitlaten is.  

Dan is het tijd voor koffie bij Starbucks en ff rust in het hotel. Net als gisteren eten we 

vervolgens in een restaurant dat ik ken van mijn werk. Deze keer is het L’Abreuveur aan de 

Rue du Finlay. Het is een heel andere type restaurant,  wat informeler, maar zeker ook 

smakelijk. 

Als het eten op is, en de vakantie in feite ook, zijn we iets uitgerust en lopen we terug naar 

het hotel via het derde park vandaag, het Île au Cygnes. In feite stelt het niet voor. Het is een 

                                                      
12 De CD “Zenith” van L’Hertitage des Celtes komt uit de gelijknamige zaal in Nantes.  
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smalle landstrook tussen twee bruggen: de Pont de Grenelle en de Pont de Bir Hakeim. Het 

leuke van de eerste brug is dat er een vrijheidsbeeld staat, jawel, het origineel van “dat ding” 

in NY. Er omheen staan allerlei fitness apparaten en er is een klim muur. Maar je kan er ook 

gewoon van a naar b wandelen. En dat is alles wat er voor ons nog in zit, zeker nu we voor 

de derde dag op rij over de 18 km gaan. 

Parijs – Tiel, 6 mei 
We zeggen iedereen in het hotel gedag en wandelen naar de parkeergarage. Alles lijkt 

pijnloos te verlopen, allen zet ik de auto iets te dicht op de deur, die daarop vrolijk blokkeert. 

Met wat hulp 

van de locals 

zijn we er toch 

nog snel uit. 

Tom-tom 

haalt een 

geintje met 

me uit en 

stuurt me over 

L’Etoile. 

Kunnen we in 

ieder geval 

zeggen dat we 

de Arc de 

Triomphe ook 

nog van 

dichtbij hebben gezien. 

Daarna is het een 

ongestoorde rit 

naar Lille, waar de 

Auchan onze 

laatste stop is. Op 

de parkeerplaats 

worden we gebeld. 

Het gaat niet goed 

met ma.  
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Bijlagen 

Google: 

Nelleke Kool, 2 sterren 

Potentially a nice camping site. We stayed here often and enjoyed it very much. But new 
management gives you a list of mandatory and prohibited actions and criticizes behavior of 
guests regularly. Large deposit required. Prices went up more than inflation. All in all this site 
may be in a good spot, clean and organized, but the atmosphere was not to our liking. 
    
Reactie van de eigenaar  
For 4 years that we are managers we have not modified the tariff. Before you had no wifi, no 
television. You chose the most 
expensive mobile home (a 6/8 
people) while you were 2. It 
was your choice to have plenty 
of space from where the price 
was higher. And if we are so 
dear why did you come to us !!! 
Next time you go to a colleague 
and I can assure you that you 
will pay more because we are 
the cheapest on Perros Guirec. 
We have to enforce the rules 
otherwise it would be chaos. 
Customers should not consider 
themselves to be licensed 
because they pay. . The deposit 
is requested from all guests including you. It is the regulation of the campsites in France. We 
have to redo the house behind you when you come because it is badly done and we say 
nothing. Fortunately our French clientele enjoys coming to us and is very respectful towards 
us and the work we carry out to keep our campsite calm and serene. In the future find a 
campsite where you will have the right not to sort the garbage cans to break the barriers and 
not to do the housework correctly in the mobile homes while we give them very clean. And 
we will see if the campsites accept it. You are not happy either. You abuse our kindness. The 
manager Sophie NICOLLE 
 

Normando Gil, 3 sterren 

(Vertaald door Google) Kleine chic camping met verwarmd zwembad. De zitplaatsen zijn vrij 
smal. (Origineel) Petit camping chic avec piscine climatisée. Les places sont assez étroites. 
  
Reactie van de eigenaar 

https://www.google.com/maps/contrib/115194002664977851045/reviews
https://www.google.com/maps/contrib/113920154749390004058/reviews
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(Vertaald door Google) Dank u voor het plaatsen van een bericht; we er rekening mee dat 
deze site is gecertificeerd door het lichaam DEKRA 04/05/2012, zodat het voldoet aan de 
normen voor een 3-sterren camping (op het gebied van de sleuven, afhankelijk van het 
aantal sterren). Kleine opmerking het zwembad is niet verwarmd, maar airconditioning !!!  
(Origineel) Merci d'avoir posté un avis ; nous signalons que ce camping a été certifié par 
l'organisme DEKRA le 
04/05/2012 il respecte donc les 
normes pour un camping 3 
étoiles (les superficies des 
emplacements dépendant du 
nombre d'étoiles). Petite 
remarque la piscine n'est pas 
climatisée mais chauffée !!! 
 

De overige reviews op Google 

(13 stuks) zijn allemaal lovend. 

Daar wordt dus niet op 

gereageerd, of er is een kort 

bedankje voor de gunstige 

beoordeling (dat dan weer wel). 

Tripadvisor: 

Nelleke, 2 sterren 

“Prachtige omgeving, gunstige ligging, moeilijke mensen” 

Na 20 jaar lang regelmatig deze camping bezocht te hebben, is onze vroegere waardering veranderd in ergernis 

en ongenoegen. 

Ja, de kust bij Ploumanach is prachtig, evenals het achterland. De camping is schoon en de huisjes zijn zoals je 

mag verwachten. Die pluspunten blijven bestaan. Daarom geef ik dan ook twee sterren in plaats van slechts 

een. 

 

De vorige eigenaars verstonden de kunst om je als gast welkom en op je gemak te laten voelen. Nu de camping 

‘under new management’ is, hadden wij het gevoel hooguit getolereerd te worden. Bij aankomst eist men een 

borg van (schrik niet) 300 euro, voor het geval je een glaasje breekt. Ook is er een lange lijst van dingen die 

verplicht, dan wel verboden zijn. Er wordt bijvoorbeeld voorgeschreven wanneer precies het diepvriesvak van 

de koelkast ontdooid dient te worden, en ook hoe men het beddengoed moet vouwen wanneer het verblijf in 

de stacaravan afgelopen is. 

Op de naleving van de campingregels wordt streng toegezien. Als per ongeluk de buitenlamp overdag aan 

staat, verwacht dan een standje en de opdracht hier onmiddellijk iets aan te doen.  

  

https://www.tripadvisor.nl/ShowUserReviews-g7210092-d8512301-r482635562-West_Camping-Ploumanac_h_Cotes_d_Armor_Brittany.html#CHECK_RATES_CONT
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Het echtpaar dat de camping drijft weet precies hoe alles hoort te verlopen en laat je op dagelijkse basis weten 

of je aan alle eisen voldoet. Met name de echtgenoot doet dit op een laten we zeggen minder tactvolle manier. 

Die manier van doen wierp beslist een schaduw over ons vakantieplezier. Ik gaf hierboven al een voorbeeld, 

maar in een reeks andere reviews van de camping is het een en ander te lezen over de ervaringen van anderen. 

 

Uit de uitgebreide reacties op deze reviews blijkt dat het omgaan met kritiek een kunst is die deze mensen niet 

beheersen. 

Niemand is volmaakt, en ook aan een camping kunnen dingen mankeren. Een campinghouder die zijn vak 

verstaat zou blij moeten zijn met de serieuze verbeterpuntjes die in reviews worden aangereikt, of zijn 

schouders ophalen over de kleinigheden die nu eenmaal voorkomen. Deze mensen kunnen alleen maar roepen 

dat je dan maar ergens anders heen moet gaan als je ergens een probleem mee hebt, of dat het komt omdat je 

geen Fransman bent. Want daar hebben ze NOOIT problemen mee. 

 
De prijs van de stacaravans is stevig 

verhoogd, vergeleken met een paar 

jaar geleden. Ongetwijfeld blijft dit 

binnen de normen van de Franse 

wet, maar voor hetzelfde geld huur 

je een appartement in het dorp. 

 

Wij komen hier NOOIT meer terug! 

 
ANTWOORD VAN MANAGEMENT: 

________________________________ 
Sophie N, Propri?taire van West Camping, reageerde op deze beoordeling 
9 mei 2017 
 
Je was een groep van 4 waaronder 2 Nederlandse gezinnen de regels van de veranderingen niet te accepteren 
als gevolg van de verandering van de eigenaar dat is uw recht en die van ons die aan de nieuwe normen te 
voldoen. Weet dat een kamp te houden is niet gemakkelijk vooral wanneer klanten alles te breken en niet 
respecteren wat niet van hen is. Veiligheid en vrede zijn een aanwinst voor het Franse families. 
Als het maakt je je goed voelt zich uitleven op Tripadvisor of google het uw mentaliteit toont De Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal 
ondernemen. 

 

Maurice, 3 sterren 

“Verblijf duiken wandelen” 

Camping is redelijk voorzien van diverse sta caravans. 

De wifi is ronduit slecht , traag , duur , en alleen bij de entree te ontvangen. 

Gevolg is dat je als een stel hang jongeren je dingetje staat te doen. 

Verwacht niet dat je ff een foto of appje plaatst want de verbinding is zo snel als dikke pap tegen de helling op. 

 

De verblijven zijn schoon ( achtergelaten door de vorige gast) en de schoonmaak kosten bedragen 80€ ( voor 

de luie gast) en een stofzuiger kun je huren. 

https://www.tripadvisor.nl/ShowUserReviews-g7210092-d8512301-r480472896-West_Camping-Ploumanac_h_Cotes_d_Armor_Brittany.html#CHECK_RATES_CONT
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Dus de verblijven zijn " bezem schoon" 

Voor de lange gasten probeer vooraf een dubbel gevouwen slaapstand thuis uit de bedden zijn kort en smal. 

Verder is er geen waterkoker aanwezig wel een koffie zetter en magnetron. 

 

Het echtpaar dat de toko runt is tweeledig zij doet haar best om er iets van te maken , is vriendelijk en 

behulpzaam hij breekt het vakkundig af door zijn botte gedrag. 

 

" grotere" kinderen worden zonder pardon weg gestuurd uit of rondom de speel tuin. 

Men word op een onbeschoft franse wijze geattendeerd dat het buiten licht nog brand en probeer niet over 

een hekje te stappen want deze man zal je even duidelijk maken dat dat absoluut niet de bedoeling is. 

 

De omgeving is mooi er is veel natuurschoon en wandelen is er prachtig. 

Super markt en restaurantjes op loop afstand 3a4 km. 

Aanrader le Terra en de overbuurman le Mao zijn prima te behappen. 

 

Wij hebben er gedoken en vullen is geen probleem bij Mr Bricolage kun je de fles vol laten gooien, Nitrox op 

aanvraag. 

westcamping, Gérant van West Camping, reageerde op deze beoordeling 

U had de keuze om een stacaravan van 22 m2 te huren, want het is goedkoper dan een stacaravan van 27m2 

het was uw keuze niet de onze. U hebt besloten om de kosten van uw verblijf in Frankrijk te verminderen ten 

koste van het comfort. Wij betalen de ketel en vacuüm komen gewoon vragen bij de receptie. 

De draadloze woning is 8 € per week (22 € bij onze collega). 

Mijn man had geen grossieux gedrag als je zegt vis-à-vis kinderen, maar hij was bang dat de kinderen breken de 

barrière. Er was een hangslot en ze probeerden om het, waar haar interventie ze niet hoeven te hardware te 

dwingen breken. Toen ik de vrienden gemeld u het materiaal te respecteren. 

Wij zorgen voor het welzijn van onze klanten en om schade die u teleurgesteld. De volgende keer dat je het 

ergens anders duurder. Ik denk dat je niet je draai te accepteren. 

De manager. 

 

Sanne, 2 sterren 

“Kan beter” 

De eigenaresse doet absoluut moeite om zich verstaanbaar te maken en om je dingen uit te leggen. Echter haar 

wederhelft is in 1 woord verschrikkelijk! Per ongeluk de buitenlamp aangezet en deze MOEST uit van meneer, 

want het was nog niet donker. Dit word niet op een bepaald aardige manier gezegd. Ook de communicatie naar 

anderen is niet om over naar huis te schrijven.  

Kom zeker nog eens terug in Bretagne, maar niet meer op deze camping! 

WESTCAMPING, PROPRIÉTAIRE VAN WEST CAMPING, REAGEERDE OP DEZE BEOORDELING 

Sorry to antagonize you but you don't seem to want to respect the environment and the rules of the campsite; 

you arrived at 10 am in the morning instead of 3:00 pm; the light stayed opened all the nights and you didn't 

want it seems to respect the sorting of the glass bottles and plastic. We have no this kind of problems with the 

French customer. 

When we use toilet we take care of cleaning with the brush. You shouldn't make an excessive use of our 

kindness and to consider quite allowed because you pay one week of holidays. 

It'll be the same in the other campsites. To respect the regulation of the campsite it's to respect the others and 

https://www.tripadvisor.nl/ShowUserReviews-g7210092-d8512301-r479676256-West_Camping-Ploumanac_h_Cotes_d_Armor_Brittany.html#CHECK_RATES_CONT
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to respect us. 

 
Ferrand05, 3 sterren 

“cher pour le peu de prestation offerte” 

seul camping ouvert dans cette ville fin septembre, tarif élevé pour peu de prestation ( piscine fermée, aucune 

animation, salle de télé fermée ...) Par contre, très bien placé pour faire le sentier douanier. 

(Google vertaling: "duur voor de beperkte dienstverlening aangeboden" 

enige camping geopend in deze stad eind september hoge prijs voor weinig voordeel (zwembad gesloten, geen 

animatie, gesloten tv-kamer ...) Door nadelen, zeer goed geplaatst voor de douane-pad.) 

WESTCAMPING, GÉRANT VAN WEST CAMPING, REAGEERDE OP DEZE BEOORDELING 

Merci de faire remarquer que fin Septembre nous étions les seuls à être ouvert sur PERROS GUIREC; Vous 

auriez du être heureux justement de trouver un camping OUVERT comme nous l'ont fait remarqué ceux qui 

sont venus la dernière semaine. Le tarif me semble justifié 15€ la nuit ; il correspond à la moyenne des 

campings 3 étoiles. Il n'y a jamais d'animation dans notre camping et surtout pas en basse saison comme la 

majorité des campings à moins d'aller dans un 5 * ; comme le stipule notre panneau et notre site nous ne 

chauffons plus la piscine après la mi septembre faute d'une clientèle inexistante à s'y baigner d'où sa 

fermeture. Nous fermons la salle télé si personne ne nous demande de l'ouvrir. Comme vous avez pu 

certainement le constater la dernière semaine de Septembre nous n'avions que très peu de clients et nous 

avons fait l'effort de rester ouverts pour satisfaire les derniers vacanciers présents sur Perros Guirec. 

Renseignez-vous avant de payer si cela ne vous convient pas il est très facile de chercher ailleurs. Se renseigner 

c'est gratuit !!!! 

 

(Google vertaling: Dank u om op te merken dat eind september we waren de enigen open voor Perros Guirec; 

Je zou blij zijn om er maar een camping OPEN vinden als we degenen die vorige week kwamen hebben 

opgemerkt. De prijs gerechtvaardigd lijkt me € 15 per nacht; het komt overeen met het gemiddelde van 3 

sterren campings. Er is nog nooit geanimeerd in onze camping en zeker niet in het laagseizoen als de meeste 

campings, tenzij je in een 5 *; zoals vermeld in ons panel en onze site hebben we niet verwarmen het zwembad 

na half september bij gebrek aan een niet-bestaande klant om te zwemmen, waar het is gesloten. We sluiten 

de tv-kamer als niemand ons vraagt om het te openen. Zoals u ongetwijfeld hebben gemerkt dat de laatste 

week van september hadden we maar heel weinig klanten en we maakten de inspanning om open te blijven tot 

de laatste gasten die in Perros Guirec te voldoen. Educate jezelf voordat je betalen als je het niet vind het heel 

gemakkelijk om elders te kijken. Informeer voor gratis !!!!) 

 

Julien M, 3 sterren 

“Camping très moyen - Piscine froide” 
L’accueil n'ai pas un fort du patron, la patronne est plus agréable. 
 
Le camping est situé à proximité d'une route très passante, c'est donc bruyant si vous avec votre emplacement 
dans cette zone. 
 
La piscine de l'établissement est indiqué comme chauffée mais à 24° pas plus !, Peut être que c'est pour éviter 
que les enfants s'y baigne, car le gérant ne semble pas supporter le bruit des enfants jouant dans la piscine, et 
le fait remarquer d'une façon plutôt désagréable, limite insultante ! 
 
Il y à un terrain de pétanque, une aire de jeux pour les enfants et un seul bloc sanitaire qui commence à vieillir 
sérieusement (bâtis de porte), mais plutôt propre dans l'ensemble 

https://www.tripadvisor.nl/ShowUserReviews-g7210092-d8512301-r437865813-West_Camping-Ploumanac_h_Cotes_d_Armor_Brittany.html#CHECK_RATES_CONT
https://www.tripadvisor.nl/ShowUserReviews-g7210092-d8512301-r309903843-West_Camping-Ploumanac_h_Cotes_d_Armor_Brittany.html#CHECK_RATES_CONT
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Les alentours sont magnifique,le centre ville et la plage a peine 10 minutes à pieds je conseil ce camping pour 
un court passage en Camping Car et sans enfants, ou en tente sur les emplacements sans Electricité car 
éloignés de la route. 
(Google vertaling: "Camping zeer gemiddeld - koud zwembad" 

De ontvangst was geen sterke baas, de baas is mooier. De camping is gelegen in de buurt van een drukke weg, 

zo luidruchtig u met uw site op dit gebied. Het zwembad van de inrichting is aangegeven als verwarmd tot 24 °, 

maar niet meer !, Misschien is het om te voorkomen dat kinderen baadt, aangezien de manager lijkt niet het 

lawaai van spelende kinderen in het zwembad staan, en wees naar een nogal onaangename, beledigend limiet! 

Er is een petanquebaan, een speeltuin voor kinderen en een enkele wc-blok dat begint te leeftijd serieus 

(deurkozijnen) maar over het algemeen schoon te maken De omgeving is prachtig, het centrum en het strand 

heeft amper 10 minuten lopen ik beveel deze site voor een kort verblijf in camper en zonder kinderen, of 

tentplaatsen zonder elektriciteit zo ver van de weg.) 

BELLELILOU14, GÉRANT VAN WEST CAMPING, REAGEERDE OP DEZE BEOORDELING 
 
Merci pour votre avis même s’il ne semple pas justifié : nous nous souvenons très bien de votre passage dans 
notre camping et nous avons été très surpris que vous laissiez votre enfant « hurler » dans le bassin de la 
piscine (et le verbe n’est pas trop fort). Cela durait depuis plus de 30 minutes c’est pour cette raison que je suis 
intervenu. Vous n’arriviez même pas à m’entendre parler c’est pour cette raison que j’ai pu paraitre 
désagréable. 
Nous tenons un camping ; c’est un lieu où se côtoient des centaines de personnes par jour. Nous devions 
intervenir pour faire respecter le calme pour ceux qui se reposent . Certains clients sous prétexte qu’ils sont en 
vacances se croient tout permis et ne veulent pas respecter les règles et autrui. 
Vous vous permettez de nous juger et de dire que nous n’ aimons pas les enfants mais nous en avons et si nous 
n’aimions pas le contact humain nous n’aurions pas acheté un camping récemment. Fort heureusement votre 
jugement n’est pas celui de la grande majorité de nos clients. 
Quant aux sanitaires vieillissants nous avons la joie d’annoncer à nos futurs clients qu’ils seront refaits 
entièrement pour la saison 2016. Les sanitaires ont 40 ans mais nous sommes gérants depuis seulement 2013. 
Il faut nous laisser le temps de remettre les lieux en conformité. 
99.9 % de nos clients nous assurent passer des nuits paisibles au sein de notre camping même si la route passe 
près du camping (des maisons se trouvent entre la route et le camping). 

 
(Google vertaling: Antwoord van management 

Dank u voor uw mening, zelfs als het niet semple gerechtvaardigd: we heel goed herinneren uw bezoek aan 
onze camping en we waren zeer verrast dat u uw kind &quot;schreeuwen&quot; in het stroomgebied van het 
zwembad te laten (en het werkwoord n &#39; is niet te sterk). Dit duurde meer dan 30 minuten is de reden 
waarom ik tussenbeide. Je kwam niet eens me horen praten dit is waarom ik onaangenaam zou kunnen lijken. 
Wij willen een camping; het is een plek waar honderden mensen per dag combineert. We moesten ingrijpen 
rust voor degenen die rust te garanderen. Sommige klanten omdat ze op vakantie zijn alle vergunningen 
geloven en willen niet dat de regels en anderen. Je jezelf toestaat om ons te richten en zeggen dat we niet van 
de kinderen, maar we hebben en als we het niet leuk menselijk contact zouden we niet hebben een kamp 
kocht onlangs. Gelukkig is uw oordeel is niet die van de overgrote meerderheid van onze klanten. Zoals voor de 
gezondheid ouder worden hebben we de vreugde aan te kondigen aan onze toekomstige klanten dat ze 
volledig vernieuwd voor de 2016 seizoen Health heeft 40 jaar zal zijn, maar we zijn slechts managers sinds 
2013. Het ons de tijd om de site te herstellen moeten geven compliance. 99,9% van onze klanten verzekeren 
ons een rustige nacht doorbrengen in ons kamp, hoewel de weg loopt bij de camping (de huizen zijn tussen de 
weg en camping).) 

 

Verder nog 10 reviews die positief zijn, 4 of 5 sterren. Ook hier weer korte bedankjes van het 
management voor de reviews. 
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Hotel L’Europe 

T h a n k  yo u  v e r y  m u c h  f o r  yo u r  

f e e d b a c k   
 

 

 

Dear guest, 

Thank you for your comments and for rating our hotel. I am truly delighted to hear 
that your stay lived up to your expectations. 

For future bookings at our hotel, you are now entitled to use a VIP code, giving you 
access to our lowest prices throughout the year and a 10% discount on your stay. 

To use your code, please visit our website www.europehotelparis.com, and enter the 
code  WBACK when you select your dates.  

I look forward to seeing you soon at the hotel, 

Mouloud Arhab 
Manager of the Europe Hotel Paris Tour Eiffel*** 
+33 1 47 34 07 44 
www.europehotelparis.com 

Trip Advisor - Le Manoir de Queue du Renard 

  
 

http://www.europehotelparis.com/
http://www.europehotelparis.com/
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