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Op een vroege zondag ochtend verzamelden wij op een kil parkeerterrein op het grauwe 

Schiphol. Mijn vriendin had mij zojuist met de auto afgezet en terwijl we langs de start- en 

landingsbanen reden waarover de vertrouwde blauwe KLM kisten taxieden mijmerden we 

over verre vakanties en bijna kreeg ik het idee zo direct daadwerkelijk in een vliegtuig te 

stappen. 

Wij gingen echter met een comfortabele groene Citroën van €1500,- en een gehuurd wit 

scheurbusje.  

Na wat vertraging van de tropische kant van ons gezelschap konden we dan op naar België 

om daar lekker hard doorheen te rijden. Gewapend met de nieuwste navigatie apparatuur en 

het meest up to date kaartmateriaal daarop kregen we het toch nog voor elkaar een paar keer 

goed verkeerd te rijden. Dit kan ook te maken hebben gehad met onze bestuurder van de 

Citroën, Diederik die vooral als hij aan het woord was nog weleens vergat een afslag te 

nemen. Wij vernamen dat dit in het busje ook het geval was. 

De zon was inmiddels zover op dat hij duidelijk voelbare warmte ging produceren en het was 

tijd voor een korte koek en zopie stop. Bij een tankstation probeerde men een broodje te 

bestellen bij de starre Walen maar dat was bij nader inzien toch te ingewikkeld. 

 

  
 

Toen we eindelijk in Epernay aankwamen zweetten we onderhand de auto uit en was het fijn 

onze benen te strekken. Op enkele minuten na kwamen we precies op tijd aan bij het 

Campagnehuis Castellane, bekend van de fles met het rode kruis. We werden daar ontvangen 

door een Belgische schone die alle mannen van het gezelschap het hoofd op hol bracht met 

haar strakke rokje, blonde haren en haar zwoele stem waarmee ze de mooiste zinnen 

formuleerde. Het had iets te maken met drie druivensoorten en ik wist er al wat vanaf omdat 

we bij biologie een les hadden gehad over wijn. Ik had mij ook nog proberen in te lezen op de 

website van het huis maar zoals het een goed Frans bedrijf betaamd was de website alleen in 

het Frans.  



We daalden af naar de tunnels die ooit door arme Italianen waren gebikt uit het harde en 

vochtige krijt. Wel 100 kilometer tunnel lag er onder die berg waarover een van de duurdere 

straten van Frankrijk lag. De tunnels lagen vol met flessen Champagne en er waren wat 

situaties geschetst van (arme) Italianen die de flessen moesten draaien en opstapelen.  

Uiteindelijk kwamen we in de bottelarij terecht alwaar er niet werd gewerkt. Het was tenslotte 

zondag. Onze stoot uit het Vlaamse land vertelde hoe de kurken in de flessen werden gestopt 

met behulp van een systeem waarbij de hals van de fles bevroren werd. 

Weer boven mochten we de Champagne proeven en omdat Dionne vond dat de rondleiding 

duur genoeg geweest was stopte ze het kristallen glas in haar tas. 

Nu stond er nog de beklimming van de voormalige watertoren op het programma, een 

beklimming die volgens onze gids wel een kleine twintig minuten kon duren. Deze twintig 

minuten waren dan waarschijnlijk wel voor mensen die meer dan één glas gedronken hadden. 

Al dan niettemin was het uitzicht op het met wijnranken begroeide glooiende Noord-Frankrijk 

erg mooi, alleen vonden we dat het water in de rivier een beetje een vreemde kleur had. 

Na een wandeling over de Avenue de Champagne waarin we ook nog even het huis van 

Chandon en Moët aandeden en waar ze – zo leert de foto hier linksonder – overduidelijk een 

betere marketing afdeling hebben, zijn we weer in de auto gestapt op weg naar een van de 

grootste steden van Europa. 

 

  
 

We waren mooi op tijd in Parijs. Er stond wat bouchon en de tijd die we daarin vaststonden 

terwijl de motorrijders ons om de oren zoefde gebruikten we voor het opfrissen van onze 

Franse vocabulaire. Zinnen als Als je geen condoom mee hebt dan doen we het niet, leken ons 

wel waardevol voor het aankomende weekend.  

Bij ons hotel in het stadsdeel Rungis aangekomen genoten we van de het avondzonnetje op 

het parkeerterrein, wachtend tot de rest van de groep zou arriveren.  

Daarna werd er ingecheckt, kregen we een kamer-code en vochten Saeed en ik over wie er 

boven en wie er beneden zou slapen. De kamer was prima voor de prijs die we betaald 

hadden. Er stond een bed in waarin wij konden slapen en een luxe DIXI  waarin wij ons 

konden wassen. Wat heeft een mens nog meer nodig. 

 

’s Avonds namen we de bus en de trein naar het centrum van de stad om onszelf gesitueerd 

voor de Notre Dam op Facebook te kunnen plaatsen en het te delen met al onze vrienden 

thuis. Daarna zochten we een restaurant om iets te gaan eten, hierbij maakten we kennis met 

de gastvrij- en vriendelijkheid van de Parisien.  

Als ik ooit in dienst had gezeten dan had de manier waarop onze ober de bestelling opnam 

waarschijnlijk herinneringen boven gebracht. Zoveel grofheid was ik het afgelopen jaar nog 

niet tegengekomen. 



Het hoofdgerecht was over het algemeen goed te doen, maar het toetje een beetje een 

aanfluiting. Vooral de in de magnetron opgewarmde korstplak van onze reisleidster was een 

toppunt van cuisine terrible. Tevens was het maar goed dat we ons een beetje hadden 

ingehouden met het bier drinken, anders was het maandbudget voor de helft van de 

excursiegangers er waarschijnlijk die avond reeds aangegaan. 

 

Met een selecte groep wandelden we nog wat rond door de straten en maakten de overtocht 

over de Seine via de Pont Neuf (Nieuwe Brug) die stiekem eigenlijk de oudste brug van Parijs 

is. Toen de blaren ons op de hielen stonden keerden we via het superduidelijke en snelle 

metro systeem terug naar Rungis waar in ons Etappe hotel heerlijk geslapen werd.  

 

 
 

De volgende ochtend genoten we ontbijt dat best nog wel uitgebreid was. Verschillende 

soorten brood, yoghurt en koffie en thee stond voor ons klaar in de vorm van een lopend 

buffet. Er werd goed gegeten door iedereen en buiten scheen de zon al volop. Het zou weer 

een mooie dag worden en er stonden leuke dingen op het programma. 

 

         
 

Als echte locals scheurden onze chauffeurs door de buitenwijken en de graanvelden naar het 

lieflijke plaatsje  Cheptainville. 

Daar kwamen we terecht op een rommelige boerderij uit de tijd van Jan Steen. Het was lente 

en alles wat op de boerderij kon leven had kroost geproduceerd. Van de mussen in de dakgoot 

tot de boerderijhond en van de eenden in de poel tot de geitjes in de stal. De lucht was blauw 

en er liepen duizenden schoolkinderen rond die net als wij ook op excursie waren. 

We kregen een rondleiding over het boerenbedrijf en sloten de kring van kleuters rondom een 

geit die gemolken werd en waar één van de honden gelijk de melk van opslobberde. 

 



      
 

In de stal wemelde het van het vee en de bacteriën en als je dan net voedingsmiddelen 

technologie van Mudde heb gehad dan ga je nadat je je vingers in de bek van een jong geitje 

hebt gestopt voordat je gaat eten wel even je handen wassen.  

De kaasjes en de verse yoghurt die we te proeven kregen waren heerlijk. Al vond niet 

iedereen het lekker. Er was een grote craving naar processed food. Want al dat puur natuur 

was voor sommige van onze stadsmussen wel iets teveel.  

Het was gedaan met onze rust toen de schoolklas ook binnenkwam en hun glaasjes melk 

kregen. We hadden nog nooit zoveel schattige kinderen bij elkaar gezien.  

 

     
 

We vroegen de boerin of ze nog iets leuks wist hier in het dorp. Zodoende pleegde zij een 

telefoontje en regelde ze voor ons een bezoekje aan de bakker. 

We bedankten haar, kochten nog wat kaasjes en reden naar de bakker. De man was zojuist 

klaar en wilde ons graag wat vertellen over zijn bakkerij. Hij had een van de mooiste ovens 

die je als bakker bezitten kunt staan en ook nog een vooroorlogse Artofex kneder die nog 

kneed alsof de bakker met zijn voeten in de deegtrog stond.  

 

   
 



De oven is van het merk Farjas, een Spaanse fabrikant uit Zaragosa en is hout gestookt. Je 

bedient de stenen ovenvloer die enkele tonnen weegt met één vinger aan het wiel.  

De bakkerij was biologisch en ook nog eens dynamisch, wat zoveel wil zeggen dat er bij het 

zaaien en oogsten van het graan rekening wordt gehouden met de stand van de maan en nog 

meer van dat soort onzin. 

 

   
 

   
 

We kochten zijn winkeltje leeg en na het instellen van het navigatie systeem wat telkens weer 

een hele klus was zetten we koers richting Parijs. Onderweg werd onze aandacht getrokken 

door een vreemdsoortig gewas en bij nadere inspectie bleken dit volgens de geleerden sugar 

snaps te zijn. 

Na een lange rit kwamen we bij een metro station terecht dat er zo vervallen uitzag dat we er 

onze auto niet durfden te parkeren. Micheal kwam op het geniale idee om de wagens op een 

Mc Donalds terrein neer te zetten. In de Mc Donalds kon ook geplast worden en als je dan 

eenmaal de weeë geur van versgebakken hamburgers hebt geroken dan kun je die natuurlijk 

niet meer weerstaan. Er werd een kleine vreet pauze ingelast waarbij het tekort aan verkeerde 

vetten weer op het goede niveau werd gebracht. Anderen genoten van het brood en de verse 

geitenkaasjes op de achterklep van het busje. 

 

Het was maar een klein stukje stappen naar het metro station en door de ervaring met het 

aanschaffen van tickets verliep ook dat gesmeerd.  

Door de donkere kokers schoten wij in schuddende metro stelletjes richting het centrum.  

Het was nog immer stralend weer en aangekomen in het hart van de stad bezochten we de 

voedselafdeling van La Fayette waar ik een verse Elstar-appel uit Holland kocht en we flesjes 

wijn zagen staan van enkele honderdduizenden euro’s per stuk.  

Weer buiten moesten we nog even wachten op een stel dat een zonnebril moest aanschaffen 

en onderwijl sloeg ik het kat en muis spel tussen de politie en de straatverkopers gade. 



De straat verkopers sleten velgekleurde en geanodiseerde Eifeltorentjes aan de niets 

vermoedende toerist. Maar omdat dit illegaal is trekken zij bij het eerste signaal van de politie 

het kleedje samen als een plunjezak en rennen weg. Als de politie verder niks deed dan ging 

hij zijn waar rustig weer staan uitzetten en kon het spel opnieuw beginnen.  

Genoeg gewacht, er stonden nog meer zaken op het programma, zoals Fouchon aan het Place 

de Madelaine. Een delicatessen juwelier van de bovenste plank. Naar mijn idee was dit een 

mooi voorbeeld van hoe je mensen kunt misleiden doormiddel van uitstraling en verpakking. 

De koekjes nader bekeken zat er dezelfde rommel in als die je hier in de supermarkt vindt.  

Bij de bekendste mosterdmaker van de wereld proefden we mosterd die onze ogen deed 

tranen en  bezichtigden we de bekendste kerk van Parijs, de La Madelaine. 

 

   
 

Vandaaruit kwamen we terecht op de Champs-Élysées waar we een biertje wegtikten. Aan het 

einde van deze imposante avenue die wel een beetje stoffig was hebben we een aantal 

minuten ademloos staan kijken naar het verkeer rondom de Arc de Triomphe. We vroegen ons 

af hoeveel ongelukken daar dagelijks gebeurden. Er schijnen zelfs verzekerings-

maatschappijen te bestaan die ongelukken op de Place Charles de Gaulle uitsluiten van 

dekking. 

We verlieten de chaos van het verkeersplein en wandelden de rustigere ambassade buurt in op 

zoek naar het drukst bezochte monument ter wereld. Als wij de toren op waren geklommen 

waren we misschien de 250 miljoenste bezoeker geweest. 

Maar we vonden dat niet zo nodig en bleven veilig op de grond. Schoten een paar foto’s voor 

later en daarna zochten we een plek om wat te eten. 

Dit zorgde voor wat verdeeldheid binnen de groep en was het de avond ervoor zo gezellig 

geweest, vanavond zaten we mokkend aan ons biefstuk. Gelukkig was de ijsthee van dermate 

kwaliteit dat we al snel weer konden lachen en toen we opzoek waren naar het metro station 

liepen we op elkaar in en was de groep weer verzoend en we zouden die avond dichter tot 

elkaar komen dan goed voor ons was. 

 

   



Toen we in onze banlieue (voorstad) de metro uit waren gestruikeld kwamen we langs een 

avondwinkeltje waar onze drankbehoefte kon worden gestild. 

In de lounge van ons hotel kwamen de flessen en de verhalen op tafel. Het ging voornamelijk 

over seks en over seks. De volgende ochtend zouden we om een uur of vier weer op moeten 

staan voor ons bezoek aan Rungis maar dit weerhield ons er niet van om voor de deur tot diep 

in de nacht sigaretjes te roken en lauwe sangria te drinken.  

Toen zelfs de volhardendste het opgaf werd er nog even een paar uur keihard geslapen tot een 

keiharde wekker ons delirium in keiharde realiteit deed ontwaken. 

Slaapdronken sluipen we in de vroege ochtend door de overblijfselen van discothèque 

Metropolis over de snelweg die ons hoteldorpje scheidt met de grootste versmarkt van 

Europa. Marché de Rungis.  

Als Area51 medewerkers liepen we met onze witte jassen door de met tl-buizen verlichtte 

vishal waar vis vanuit de hele wereld verhandeld wordt. Verse vis? Verse vis bestaat bijna 

niet meer, vertelde Diederik die wat later binnenkwam omdat hij zo goed was enkele 

slaapkoppen uit hun bed te trekken.  

De meeste vis wordt tegenwoordig gevangen door drijvende visfabrieken die maanden van 

huis zijn en midden op de oceaan zijn. Alle vis wordt direct schoongemaakt en ingevroren in 

het ruim. 

 

   
 

De markt was al bijna ten einde maar er werd hier en daar nog druk gehandeld. Hoe dit 

handjeklap precies in z’n werk gaat zijn we nog niet achter. Op het einde werd door een 

medewerker van de markt gevraagd of we een afspraak hadden en anders niet zo vrij mochten 

rondlopen. Daar kwamen we dus mooi weg. 

 

Hadden we enkele uren daarvoor nog in ons t-shirtje voor het hotel gehangen, nu was het 

regenachtig en koud en vrachtwagens uit alle landen scheurden ons met openstaande 

laaddeuren rakelings voorbij. Voor de kaasmarkt waren we ook te laat. De vleeshal waar hele 

koeien en varkens hingen was een confronterend momentje voor onze nuchtere magen. We 

waren allen aardig kapot en na het zien van al dat eten hadden we ook wel trek gekregen. 

Onze lieftallige hostess regelde een wel gewaardeerd ontbijtje en daarna werd er wederom 

nog heel even heel hard geslapen. 

Een paar uur later scheen de zon. Het was alsof we opnieuw aan een nieuwe dag waren 

begonnen. Iedereen zag er tiptop uit voor het bezoek aan de school met het blauwe lintje. 

Na een stressvolle rit over de ring waarin we mensen in de berm zagen wonen kwamen we in 

de stad en werd er nerveus gezocht naar een parkeerplek. Zelfs ons navigatiesysteem bleek 

niet stressbestendig te zijn want die scheidde er op het essentiële moment mee uit. De klok 

tikte rustig verder en inmiddels waren we meer dan een uur te laat. 

Toen we eindelijk een plek gevonden hadden stiftte Dionne haar lippen en stapten we naar 



binnen. We werden zeer goed ontvangen en men maakte er helemaal geen probleem van dat 

we zo laat waren. Alleen de Chef keek wat chagrijnig maar dat was dan ook een Fransoos.  

We kregen een ietswat commercieel getint verhaal over Le Cordon Bleu en daarna een pretty 

impressive workshop waarin een hoop mooie technieken werden voorgedaan.  

Als laatste kregen we nog een rondleiding maar er viel niet zoveel te zien omdat er examens 

waren.  

Al met al was dit voor mij zeker een van de hoogtepunten van de reis. Mijn aankomende 

stageperiode ga ik namelijk lopen bij het Bakery Institute Netherlands en deze opleiding is 

afgeleid van instituten als de Cordon Bleu.  

 

  
 

Volgas naar een plaatsje in België. In de auto ging het dit keer over seks en omdat Dionne 

over haar vakantieliefdes ging vertellen kwamen we erachter dat we op het verkeerde dorpje 

afkoersten. Na telefonisch overleg met de andere wagen werden de tomtoms opnieuw 

ingesteld en leidde zwoele betty ons met haar computerstem naar Roeselare.  

Daar werden we opgevangen door een iets minder schone en jonge dame als van bij het 

Champagnehuis maar we kregen wel koffie en een filmpje over hoe belangrijk deze 

bierbrouwer was geweest door België. 

De rondleiding was erg interessant en ontzettend duidelijk. De vrouw vertelde een helder 

verhaal en aan het eind wisten we een hoop meer over hoe men hier bij Rodenbach het bier 

brouwde. Vooral het stukje over de het maken van de eikenhoutenvaten waar het bier in rijpte 

was weer eens wat anders dan de blinkende rvs tanks die je normaal gesproken te zien krijgt. 

Ook kreeg de familienaam Kuiper ineens betekenis. 

De biertjes die we naar afloop kregen waren erg goed. Het schijnt dat Micheal Jackson 

himself dit bier bekroonde als het meeste frisse bier ter wereld. Ik was niet op de hoogte van 

de King of Pop zijn passie voor het gerstenat. 

De reisleidster werd bedankt voor haar tomeloze inzet en haar vloeiende vertaalwerk en kreeg 

daarom een mooie shirtje met daarop de Eifeltoren. 

 

   
 



Het laatste stuk naar huis toe was een stukje van niks maar duurde toch veel te lang. Er was 

een vreselijk ongeluk gebeurd waarbij er  een vrachtwagen een paar personenauto’s had 

opgegeten en waardoor we heel lang in de file moesten staan.  

 

Uiteindelijk weer thuis in Amsterdam kon ik terugkijken op mooie, gezellige en leerzame 

dagen en meld ik mij bij deze aan voor volgend jaar.  

 

 

 

Tim van Dalen 

 

 

 

 


